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1911 (1327) yılında Filibe’de doğdu. İlkokulu 
Filibe’de (1927), ortaokul ve liseyi Edirne’de 
okudu. 1937 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı 
yıl, Gebze’de Stajyer Veteriner Hekim olarak 
göreve başladı. Askerlik hizmetini tamamla-
yarak Ankara Veteriner Müdürlüğü'nde görev 
aldı. 
 
31 Aralık 1939  tarihinde Yüksek Ziraat Ensti-
tüsü Veteriner Fakültesi'nde aday asistan 
olarak Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsü'nde 
göreve başladı. 
 
5 Mart 1941-1 Haziran 1942 tarihleri arasında 
birinci, 11 Nisan 1946 ve 7 Mart 1947 tarihleri 
arasında da ikinci ihtiyat askerlik görevini 
yerine getirdi. 
 
21 Şubat 1945 tarihinde “Tek tırnaklıların 
askaritlerine karşı en müessir ilacın araştırıl-
ması” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 
tamamladı ve 29 Mart 1945 tarihinde baş 
asistan oldu.  
 
1948 yılında “Aydın ve Muğla illerinde yetişen 
tıbbi ve zehirli bitkilerden en önemlilerinin 
farmakolojik ve toksikolojik etkileri  ile  bunlar- 
dan hazırlanan galenik preparatların yabancı 
müstahzarlarla karşılaştırılması” konulu habi-
litasyon (doçentlik tezi) çalışmasına başladı.  
 
 

 
 
 
 
 
 
29 Ocak 1951 tarihinde doçentlik prosedürü-
nün son aşaması olan deneme dersini (Strik-
ninin farmakolojik ve toksikolojik etkileri) 
başarı ile vererek eylemsiz doçent, 30 Mart 
1951’de eylemli doçent ve 27 Ağustos 1957 
tarihinde de profesörlüğe yükseltildi. 
 
Doçentlik yabancı dili Almanca, profesörlük 
yabancı dili ise Fransızca olan Prof. Dr. Şahin 
Akman’ın Farmakoloji ve Toksikoloji alanında 
yayınlanmış birçok ders kitabı ve bilimsel 
makalesi vardır. Özel ilgi alanları kardiyovas-
küler sistem farmakolojisi ve antibakteriyel 
kemoterapi olan Dr. Akman emekliliğine 
kadar A. Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji 
ve Toksikoloji Kürsü Başkanlığı görevini 
sürdürmüş ve dalında pek çok bilim adamının 
yetişmesine önderlik etmiştir. 
 
Dr. Akman, 1950’li yıllarda çevre toksikolojisi 
ile ilgilenmiş ve Murgul Bakır İşletmeleri'nin 
çevre ve yörede beslenen hayvanlar üzerin-
deki toksik etkilerini araştırmış ve çevre 
toksikolojisi konusunda belki de ilk denebile-
cek çalışmasını yayınlamıştır. 
 
Bir Güney Ege sevdalısı olan ve yaz tatillerini 
bu yörede geçiren Prof. Dr. M. Şahin AKMAN 
13 Temmuz 1981 tarihinde yaş haddinden  
(70) emekliye ayrılmış ve 1 Aralık 1989 
tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.  
 
Rahatı iyi, rahmeti bol ola. 

Prof. Dr. Şahin AKMAN'ın özgeçmişi 
 

Dr. Süleyman ŞENER 
 

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,  
Farmakoloji Ab.D., İstanbul 
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GİRİŞ 
 
Nitrik Oksit Sentaz Enzimleri 
 
Nitrik oksit (NO) sentaz (NOS) enzimleri, bir 
çok fizyolojik olayda rol oynayan bir mediya-
tör molekül olan sentezinden sorumlu olan 
enzimlerdir. İlk olarak 1989 yılında tanımlan-
malarını takiben, 1991-1994 yıllarında major 
izoformları ve 1998-1999 yıllarında ise NOS 
kristal yapıları belirlenmiştir. 
  
NOS enzimi L-arjinin amino asidinden guani-
do grubunun hidroksilasyonu ile NO ve L-
sitrülin sentezini katalizlemektedir. Reaksi-
yonda 5,6,7,8-tetrahidrobiopterin (BH4) FAD, 
FMN ve demir protoporfirin IX (hem) kofaktör 
olarak kullanılmakta, ve sonuçta NO, L-sitrü-
lin ve NADP oluşmaktadır (Şekil 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. NOS’un kofaktörleri ve katalizlediği reaksiyon-
lar. NADPH tarafından ortama verilen elektronlar redox 
taşıyıcıları FAD ve FMN tarafından oksijenaz bölgesine 
taşınmakta ve burada Fe ve BH4 ile etkileşime girerek  
L-arjinin ve oksijenden NO ve sitrülin oluşturan reaksi-
yonu katalizlemektedir (Alderton et al., 2001). 
 
NOS enzimleri aktif haldeyken 134 kd‘luk iki 
monomerden oluşan dimerik yapıdadır. N-
terminal oksijenaz bölgesinde (oxygenase 
domain) hem, BH4 ve L-arjinin bağlanma 
bölgeleri bulunmakta, C terminal redüktaz 
bölgesinde (reductase domain) ise FAD, FMN 
ve NADPH için bağlanma bölgeleri bulun-
maktadır. Bu iki bölge Ca2+/kalmodulin tanın-
ma sahası ile birbirine bağlanmıştır (1). 
 
Vücutta yaygın olarak bulunan ve çeşitli 
fonksiyonlarda görev alan NOS enzimlerinin, 

üç farklı izoformu bulunmaktadır. Bu izoform-
lar farklı genler tarafınan kodlanmakta ve her 
bir izoformun lokalizasyonları, regülasyonları, 
katalitik özellikleri ve inhibitör duyarlılıkları 
farklıdır. İnsandaki NOS enzimleri arasında 
%51-57’lik bir homoloji vardır. 
 
NOS izoformları; nNOS (tip 1, NOS-I veya 
NOS-1) ilk bulunandır. nNOS esas olarak 
santral sinir sisteminde ve periferik nitrerjik 
sinirlerde bulunmakta ve  nörotransmitter/nö-
romodülatör olarak görev yapmaktadır. 
 
iNOS (tip 2 NOS-II veya NOS-2) indüklenebi-
lir özelliktedir, hücre ve dokularda yaygın 
olarak bulunmaktadır. Fizyolojik olarak non-
spesifik immünitede görev almasının yanı sıra 
esas olarak şok durumları, inflamatuar hasta-
lıklar gibi patolojik olaylarda rol oynamaktadır. 
 
eNOS (tip III, NOS-III veya NOS-3)  ilk olarak 
vasküler endotelyal hücrelerde tanımlanmış-
tır. eNOS kardiyovasküler sistemde vasküler 
düz kas gevşemesi, damar tonüsü, trombosit 
agregasyonunun inhibe edilmesi gibi fizyolojik 
olaylarda görev almaktadır. Bu izoformlar ay-
rıca yapısal (constitutive NOS, cNOS) (eNOS 
ve nNOS) ve indüklenebilir (inducible) (iNOS) 
olarak ve kalsiyum bağımlı (nNOS ve eNOS) 
ve bağımsız (iNOS) olarak da sınıflandırıla-
bilir (1).  
 
Her üç izoform da ilk tanımlandıkları yerler 
dışında çeşitli dokularda yaygın olarak bulun-
makta ve fizyolojik ve patolojik olaylarda gö-
rev almaktadırlar. 
 
NOS izoformları tek bir  atasal genden geldiği 
düşünülen farklı genler tarafından kodlan-
maktadır. NOS enzimlerini kodlayan genler 
ve özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 
 
Renal NOS 
 
İlk olarak Biondi ve ark. (2) renal medullada 
özellikle vaza rektanın endotelyal hücrelerin-
de EDRF varlığını göstermiş ve medullanın 
oksijenasyonunda rol oynadığını bildirmişler-
dir.  Sonraları  segmental   tübüler   yapılarda,  
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Tablo 1. NOS izoformlarını kodlayan genler ve özellikleri.  
 

NOS izoformları Gen yapısı ve büyüklüğü Kromozomal yerleşim aa sayısı, protein büyüklüğü 
nNOS 29 ekzon, 

28 intron, 
> 200kb 

12q24.2- 
12q 24.3 

1434 aa, 
161 kDa 

iNOS 26 ekzon, 
25 intron, 

37 kb 

17cen-q11.2 1153 aa, 
131 kDa 

eNOS 26 ekzon, 
25 intron,  
21-22 kb 

7q35-7q36 1203aa, 
133kDa 

 
 
mikrodisseke yapılarda ve mikrovasküler ya-
pılarda, NOS enzim aktivitesinin varlığı sap-
tanmıştır (3). Bu çalışmalar sonucunda renal 
korteks ve medullar dokuların fazla miktar-
larda NO üretme kapasitesinde olduğu 
gösterilmiştir. Renal tübüler yapılarda; NOS I 
ekspresyonu; makula densa, glomerül, bazı 
tübül segmentleri, vaza rekta, toplayıcı tübül-
ler, perivasküler ve pelvik sinirlerde, NOS II 
ekspresyonu, medullar kalın çıkan kol ve iç 
medulla toplayıcı tübüllerde en fazla olmak 
üzere kültüre mezengial hücreler, renal 
tübüller, renal medüller interstisyel hücreler, 
distal tübüller ve toplayıcı kanallarda, NOS III 
ekspresyonu ise; glomerül, proksimal tübül, 
henlenin kalın çıkan kolu, kortikal ve dış 
medullar toplayıcı tübüllerde saptanmıştır. İç 
medulladaki toplayıcı tübüller renal NOS  
akti-  
 
 

 
 
vitesinin yoğun olarak bulunduğu en önemli 
bölgedir (4-6). 
 
Renal vasküler yapılarda ise özellikle eNOS 
yaygın   olarak  bulunmasına   rağmen   diğer 
NOS izoformlarının da ekspresyonu vardır. 
Mattson ve ark. (7) çalışmalarında böbrekteki  
NOS enzimatik aktivitesinin özellikle vaza 
rekta ve afferent arteriyolde belirgin olduğu-
nu, arkuat ve interlobüler arterlerde ise daha 
az aktivite bulunduğunu göstermişlerdir. 
Renal vasküler yapılardaki NOS aktivitesi 
kalsiyum bağımlıdır. RT-PCR kullanılarak 
nNOS ve eNOS mRNA aktivitesinin saptan-
ması da bu bilgiyi doğrulamıştır. nNOS ve 
eNOS aktivitesi tüm vasküler segmentlerde 
bulunmasına rağmen iNOS aktivitesi sadece 
arkuat arterlerde lokalizedir (Tablo 2; Şekil 2). 
 
 

 
Tablo 2. Renal vasküler yapılarda NOS izoformlarının dağılımı. 
 
 nNOS  mRNA iNOS  mRNA eNOS mRNA 

Glomerül (+) 

Ref:8 

(+) 

Ref:10 

(+) 

ref:11 

Vaza rekta (+)f 

Ref 8 

  

Efferent arteriyol (+) 

Ref 9 

  

Arkuat arterler  (+) 

Ref:10 

(+) 

Ref: 11 

İnterlobüler arterler  (+) 

Ref:10 

(+) 

Ref:11 

Afferent arteriyol   (+) 

Ref:11 

Preglomerüler ve postglomerüler damarlar   (+) 

ref:9 
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   ARC: Arkuat arter, 

   IL: İnterlobüler arter 

   AA: Afferent arter 

   Glm: Glomerül 

 

 

 

 

 

Şekil 2.  nNOS, eNOS ve iNOS RT-PCR ürünlerinin jel elektroforez görüntüleri (Mattson et al., 2000). 
 
 
Böbrekte bulunan NO, renal akımı, sodyum 
homeostazı ve arteriyel kan basıncının akut 
ve kronik regülasyonunda önemli rol oyna-
maktadır. NO, proksimal tübül, kalın çıkan 
kol, distal tübüller ve toplayıcı kanallar gibi 
tüm tübüler segmentlerde Na2+ reabsorb-
siyonunu azaltmaktadır. NO üretiminin major 
kaynağı olan renal medulladaki NO üretimi 
renal meduller kan akımı, sodyum ekskres-
yonu ve arteriyel basıncın uzun süreli 
regülasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. 
Deney hayvanlarında NOS inhibitörü L-
NAME’nin kronik olarak renal meduller 
interstisyuma infüze edilmesi renal medullar 
kan akımında belirgin bir azalma (yaklaşık 
%30) yaparken kortikal kan akımında hesap-
lanamayan ölçüde değişiklik yapmıştır (12). 
Medullar kan akımındaki bu azalma Na2+ 
ekskresyonunda hızlı azalma, Na2+ retan-
siyonu ve hipertansiyon gelişimi ile birliktedir. 
Bu da gösteriyor ki medullada NO yapımının 
azalması tek başına medullar kan akımını 
azaltarak HT gelişmesine neden olabilmek-
tedir. 
 
NO, renal vasküler rezistansın düşük olma-
sında önemli rol oynamaktadır. Makula den-
sada üretilen NO, tübüloglomerüler feed-back 
mekanizma ile afferent arteriolar direnç, renal 
kan akımı, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve 
renin sekresyonunun otoregülasyonunu sağ-
lamaktadır. NOS izoformlarına spesifik inhibi-
törler kullanılarak yapılan çalışmalar NOS I 
ve/veya NOS II’den kaynaklanan NO’nun 
renal medullar kan akımı üzerinde minimal 
etki yaptığını göstermiştir (13,14). NOS III ise 
hem vaza rekta endotelyumunda hem de 
medullar kalın çıkan kol ve iç medulla topla-
yıcı tübüllerin epitelyal hücrelerinde bulundu-
ğundan tübüler sodyum reabsorbsiyonu ve 
medullar kan akımının her ikisini de etkile-
mektedir (3). 

 
 
eNOS Gen Polimorfizmleri 
 
Bir gen veya DNA dizisinin alternatif form-
larından (allel) birinin toplumda %1’den fazla 
bulunduğu durumlar polimorfizm olarak ad-
landırılmaktadır. eNOS geninde bugüne ka-
dar tanımlanmış olan yaklaşık 161 tek nükle-
otid polimorfizmi (SNP) bulunmasına rağmen 
fonksiyonel önemi olan polimorfizmler şunlar-
dır (Şekil 3):  
 
-İntron 4, 27 bp’lik variable number tandem 
repeat (VNTR) (4b/4a) 
 
- Ekson 7, missense Glu298Asp 
 
- İntron 13, CA repeat 
 
- İntron 18, Ala27Cys (A-C nukleotid değişimi, 
SNP) 
 
- İntron 23, Gly10Thr (G-T nukleotid değişimi, 
SNP) 
 
- Promoter bölgesinde 3 tane SNP tanımlan-
mıştır. Thr786Cys, Ala922Gly, Thr1468Ala. 
 
Glu298Asp polimorfizmi protein dizisinde 
değişiklik yapan tek polimorfizmdir. Proteinin 
primer yapısını bozarak, enzimde fonksiyonel 
değişiklikler oluşturmaktadır. eNOS geni 7. 
eksonunda guanin (G) nukleotidinin timin (T) 
ile yer değiştirmesi enzim yapısında 298 nu-
maralı glutamat’ın (Glu) aspartat’a (Asp) 
dönüşmesine neden olmaktadır.  
 
Bu polimorfizm ile eNOS geninde 100 kDa ve 
35 kDa ürünler ve sonuçta parçalanmaya eği-
limli  protein  ürünleri  oluşmaktadır.  Yani  bu 
polimorfizm eNOS proteininde fonksiyonel 
etki yapmaktadır (20). 
 



 

 5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Şekil 3. eNOS geni polimorfizmleri. 

 
eNOS genindeki polimorfizmler ile NO 
seviye-leri arasında ilişki olup olmadığını 
araştırmak üzere, genotip ve serum 
nitrit/nitrat (NOx) ve/veya NO seviyelerinin 
karşılaştırıldığı çeşitli çalışmalarda çelişkili 
sonuçlar alınmış-tır. İntron 4 VNTR 
polimorfizminde NOx dü-zeyleri aa genotipine 
sahip olanlarda (yakla-şık %20) ve a alleli 
taşıyanlarda da anlamlı olarak daha düşük 
bulunmuştur (15). Ekson 7 Glu298Asp 
polimorfizminde ise TT genotipi ve T alleli 
taşıyanlarda anlamlı olarak daha düşük NOx 
seviyeleri saptanırken, aynı çalışmada intron 
4 VNTR ve intron 23 G10-T  
polimorfizmleri ile NOx düzeyleri arasında 
anlamlı ilişki bulunamamıştır (16). Sağlıklı 
Türk populasyonunda yapılan bir çalışmada 
da, ekson 7 Glu298Asp polimorfizmi ile NO 
düzeyleri karşılaştırılmış ve T alleli taşıyan-
larda NO düzeyleri anlamlı olarak düşük 
bulunmuştur (17). Benzer şekilde Veldman ve 
ark. (18) çalışmalarında  Glu298Asp polimor-
fizminin bazal NO salınımını azalttığı gösteril-
miştir. Shin ve ark (19) çalışmalarında ise 
sağlıklı Kore populasyonunda Glu298Asp po-
limorfizmi ile plazma NO seviyeleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
 
eNOS gen polimorfizmleri ve renal 
hastalıklar 
 
eNOS gen polimorfizmleri ile çeşitli 
hastalıklar arasında ilişki olup olmadığı farklı 
hasta gruplarında çalışılmıştır. Renal 
hastalıklarda  ise özellikle tip I veya tip II 
diyabetik veya non-diabetik son dönem 
böbrek hastalarında (ESRD)  eNOS  geni  
intron 4a/b polimorfizmi ve glu298asp 

polimorfizmi çeşitli gruplar tarafından 
çalışılmıştır. Kronik glomerulonefrit  
 
 
(KGN), diyabet, hipertansiyon, polikistik böb-
rek hastalığı, lupus nefriti, vaskulit, reflü, obs-
trüktif nefropati, otosomal dominant polikistik 
böbrek hastalığı (ADPKD) ve interstisyel nef-
rit gibi renal hastalıklar sonucu ESRD gelişen 
ve hemodiyalize giren hastalarda Glu298Asp 
mutasyonu kontrollere göre belirgin olarak 
yüksek bulunmuştur. Bu çalışmalarla diyabet 
ve nefropatisi olan hastalar için Glu298Asp 
polimorfizminin kötü prognoz ve ESRD’ye 
gidiş için bir risk oluşturduğu (21,22), benzer 
şekilde, eNOS intron 4 VNTR polimorfizmi a 
allelinin diyabetik ve non-diyabetik hastalar, 
kronik glomerulonefrit, membranöz nefropati 
ve lupus nefriti gibi renal patolojilerde hasta-
lığın prognozu ve ESRD’ye gidiş için olası bir 
prognostik faktör olduğu gösterilmiştir (23-
29).  
 
Literatürde nefrotik sendrom (NS) ve NO yo-
lağının ilişkisinin araştırıldığı çok az çalışma 
vardır. NS’li çocuk hastalarda kan ve idrarda 
nitrit/nitrat düzeyleri relaps ve remisyon dö-
nemlerinden bağımsız olarak yüksek bulun-
muştur (30,31). Yani, NS’de NO yolağının bir 
şekilde rolü bulunmaktadır.  Bu nedenle 
eNOS gen polimorfizminin çocuklarda sık 
görülen minimal lezyon nefrotik sendrom 
(minimal change nephrotic syndrom, MCNS) 
başta olmak üzere, akut proliferatif glomeru-
lonefrit, Henoch-Schönlein purpurası (HSP) 
gibi çeşitli renal patolojilerdeki olası rolünün 
araştırılması için bu çalışmalar planlanmıştır. 
 
Bizim çalışmalarımz Pediatrik Nefroloji Bilim 
Dalı ile sürdürülmekte olan çalışmalardır. Pe-
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diatrik grupta eNOS enzimi Glu298Asp poli-
morfizmi ile çeşitli renal hastalıklardaki hasta-
lık riski, prognoz ve tedavi yanıtlarının ince-
lenmesi hedeflenmektedir. 
 
Çalışmalarımızın birisi NS’li hastalarda eNOS 
gen polimorfizmi ve klinik bulguların karşılaş-
tırılmasıdır. Nefrotik sendrom; ağır proteinüri 
(>40 mg/m2/saat), hipoproteinemi, hiperlipide-
mi ve ödemle karakterize, rölaps ve remis-
yonlarla seyreden bir tablodur. Primer ve se-
konder olmak üzere başlıca iki formu vardır. 
Primer formlar içinde çocuklarda en sık görü-
leni MCNS’dir. Daha az sıklıkta görülen 
diğerleri ise fokal segmental glomerulosk-
leroz, proliferatif glomerulonefritler (membra-
noproliferatif, diffüz mezengial, kreşentik) ve 
membranöz nefropatilerdir (32). 
 
Devam etmekte olan diğer çalışmalarımız ise 
akut proliferatif glomerulonefrit ve akut nefritik 
(hematüri) sendromla seyredebilen Henoch-
Schönlein purpurası (HSP) ve akut post 
infek-siyöz glomerulonefritlerde (APGN) NOS 
gen polimorfizminin araştırılmasıdır. 
Bunlardan HSP, çocukluk çağında en sık 
görülen vaskü-lit olup başta cilt olmak üzere 
eklemler, gas-trointestinal sistem ve 
böbrekleri etkileyen multisistemik bir 
hastalıktır (33). 
 
APGN ise genellikle ani başlayan, hematüri, 
proteinüri, oligüri ve volüm yüklenmesi ile 
karakterize bir tablodur. Sıklıkla enfeksiyon-
ları (özellikle akut farenjit ve cilt enfeksiyonu) 
takiben gelişmektedir. Bu antijenlere karşı 
verilen immün cevabı belirleyen, konakçının 
genetik faktörleridir. İnflamatuar işlevde ise 
birçok sitokin ve oksijen radikalleri salınmak-
ta,  hedef organ ise böbrekler olmaktadır 
(34).  
 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Hasta ve Kontrol Grupları 
 
Bu çalışmalarımıza 2-16 yaş arasında, klinik 
ve laboratuar bulguları ile nefrotik sendrom, 
akut proliferatif glomerulonefrit, ve Henoch-
Schönlein purpurası tanısı alan hastalar ile 
benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı çocuklar 
alınmıştır. Çalışmalar için Yerel etik Kurul 
başvuruları yapılmış ve ebeveynlere “Bilgilen-
dirilmiş Olur Formu” imzalatılmıştır. 
 

eNOS Geni G298T Polimorfizminin PCR-
RFLP Yöntemi ile Analizi 
 
Hasta ve kontrol bireylerine ait periferal kan 
örneklerinden tuzla çöktürme yöntemi kullanı-
larak genomik DNA eldesi yapıldı (35). Çalış-
maya alınan DNA örneklerinin 260 nm’de 
konsantrasyonları ölçülüp tüm DNA’lar son 
konsantrasyonları 1 mikrolitrede 100 nano-
gram olacak şekilde sulandırılarak ara stok 
hazırlandı. Yapılacak tüm çalışmalarda her 
bireyin DNA konsantrasyonlarının eşit olması 
deneylerin sağlıklı sonuç vermesi açısından 
önemlidir. Ayrıca ara stok hazırlanması 
mevcut DNA örneklerinin minimal düzeyde 
kullanımına imkan sağlamaktadır. Primer 
dizileri kaynaklardan saptanıp ilgili firmaya 
sentezlettirildi. Polimeraz zincir reaksiyonu-
nun (PCR) sağlıklı sonuç verebilmesi için 
uygun primer konsantrasyonu gerektiğinden 
ana stoktan 1:99 (primer:steril distile su) 
oranında sulandırılarak 260 nm’de konsan-
trasyonları ölçüldü, sonuçta primer son 
konsantrasyonu 1 mikrolitrede 110 nanogram 
olacak şekilde ara stok hazırlandı.  
 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 
 
PCR, DNA üzerinde incelenmesi istenen 
bölgenin oligonükleotid primerler kullanılarak 
çoğaltılmasıdır. Bu yöntemde, denatürasyon 
ile çift zincirin birbirinden ayrılması, primer-
lerin ayrılmış olan DNA zincirlerine 
bağlanma-sı ve hedef  bölgenin DNA 
polimeraz enzimi tarafından sentezlenmesi 
gerçekleşmektedir. Bu aşamalar 30-35 kez 
tekrarlanmaktadır (36). 
 
eNOS geni Glu298Asp polimorfizmi ilgi-
li.bölgenin PCR  ile çoğaltılması için kullanı-
lan primer dizileri: F-5’-
AAGGCAGGAGACAG TGGATGGA-3’ ve R-
5’-CCCAGTCAATCCC TTTGGTGCTCA-3’ 
dir. Çalışmada  kullanılan malzemeler ve 
reaksiyon içeriği aşağıda veril-diği gibidir. 
Amplifikasyonun kontrolü %2’lik  agaroz jel 
elektroforezi ile yapılmıştır (37,38). 
 
eNOS PCR içeriği 
 
PCR     Son konsantrasyon 
      
10X Buffer       1X (Fermentas) 
MgCl2     1.5mM  (Fermentas) 
dNTPs   0.05mM  (Sigma) 
Primer F   0,5 pmol   
Primer R   0,5 pmol 
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Taq DNA Polimeraz 0,02 U(Fermentas) 
DNA      2 ng 
 
ddH2O ile 25 ml ‘ye tamamlandı. 
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 M     ND    GG   GG   TG    GG   TG  TT

        300 bp 
       200 bp 248 bp 

161bp 
87 bp 

eNOS PCR koşulları 
 
94 °C  5’ 
 
94 °C  1’ 
66 °C  1’  35 döngü 
72 °C  45’’ 
 
72 °C  7’ 
 
PCR ürünlerinin gözlenebilmesi için %2’lik 
agaroz jel hazırlanması: 
 
Agaroz        2 g 
TE (Tris-EDTA) Tampon  100 ml 
Etidyum bromür       2 µl 
 
Jelin hazırlanmasından sonra örnekler jel 
üzerindeki yuvalara konuldu, 20 dk 120 V 
akım uygulanarak elektoforez işlemi gerçek-
leştirildi. Örneklerin doğru büyüklükte olup 
olmadıklarını kontrol etmek için 100bp DNA 
marker (Fermentas) kullanıldı. Etidyum bro-
mür bağlandığından dolayı UV’de görünür 
hale gelen örnekler UV altında incelendi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BanII ve MboI endonükleazlar ile kesim 
reaksiyonu 
 
10 X Tampon 
BanII/MboI kesim enzimi      0.5 U 
PCR ürünü                   10   ml 
 
distile su ile 20 ml’ye tamamlandı. 
 
Bu şekilde hazırlanan kesim reaksiyon tüpleri 
37° C’de 15-16 saat inkübe edildi. Kesim 
ürünleri %3’lük agaroz jelde elektroforez 
işlemine maruz bırakıldıktan sonra UV’de 
fotoğrafları çekildi (Şekil 4). Fotoğrafta görül-
düğü gibi G alleli olduğunda BanII enzimi için 
kesim bölgesi oluşmaktadır. BanII enzimi için 
kesim bölgesi içeren homozigot bireylerde 
(GG)163 ve 85 baz-çiftlik iki ayrı bant 
gözlendi. Heterozigot bireylerde ise (GT) 248, 
163 ve 85 baz çift uzunluğunda 3 bant 
gözlendi. BanII enzimi için kesim bölgesi 
içermeyen bireylerde (TT) sadece 248 baz 
çift uzunluğunda bant gözlendi. BanII enzimi 
ile kesim reaksiyonuna maruz bırakılan 
örneklerden TT genotipine sahip olanlar kont- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. eNOS Glu298Asp polimorfizmi jel elektroforez görüntüsü. 
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Tablo 3. APGN hasta ve kontrol gruplarınde eNOS genotip sıklığının karşılaştırılması 

 
Genotip APGN (n= 21 (%)) Kontrol (%) (n= 90 (%)) 

TT 2 (.10) 15 (.16.6) 

TG 1 (.5) 28 (.31.1) 

GG 18 (.85) 47 (.52.2) 

 
 
Tablo 4. NS hasta ve kontrol gruplarında  eNOS genotip sıklığının karşılaştırılması. 
 
Genotip NS (n= 68) Kontrol 

ol (%) (n= 90) 
p Odds ratio 

CI  95% 

TT 20 (.29) 15 (.16.6) 0.04 2.083 

0.9730-4461 

TG 16 (.47) 28 (.31.1) 0.1 0.6813 

0.3328-1.395 

GG 32 (.24) 47 (.52.2) 0.3 0.8132 

0.4327-1528 

 
 
rol amacı ile MboI enzimi ile kesim reaksi-
yonuna maruz bırakıldılar. MboI enzimi T 
alleli olduğunda bu ürünü 158. bazdan kes-
mektedir. MboI enzimi için kesim bölgesi içe-
ren homozigot bireylerde (TT)158 ve 90 baz 
çiftlik iki ayrı bant gözlendi. Heterozigot birey-
lerde (TG) ise 248, 158 ve 90 baz çift uzunlu-
ğunda 3 bant gözlendi. MboI enzimi için ke-
sim bölgesi içermeyen bireylerde (GG) sade-
ce 248 baz çift uzunluğunda bant gözlendi.  
 
BULGULAR 
 
APGN hasta ve kontrol gruplarındaki çalışma-
lar devam ettiğinden henüz kesin sonuçlar 
verilememektedir. Kontrol grubu olarak aldığı-
mız 90 sağlıklı bireyde yapılan çalışmada 
elde edilen sonuçlar Japon ve Kore gibi uzak 
doğu populasyonları ile belirgin farklılık gös-
termekte, ancak içinde Türk populasyonunda 
yapılmış çalışmaların da bulunduğu Kafkas 
populasyonlarıyla benzerlik göstermektedir. 
Bu hasta grubundaki sayımız henüz 21 gibi 
oldukça yetersiz bir sayı olduğundan belirli bir 
sonuçtan bahsedilemez. Bu gruptaki çalışma-
larımızda APMN’li hastalarda renal tutulumun 
derecesi, HT varlığı ve derecesi, tedavi yanıt-
ları gibi klinik bulgularla genotipler arasında 
ilişki olup olmadığı yüksek sayıdaki hasta  
grubu  ile belirlenebilecektir. Tablo 3'te şimdi-
ye kadar elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 
 
NS hasta grubunun (n= 68) kontrol grubu ile 
karşılaştırılmasında eNOS geni glu298asp 
polimorfizmi  TT  genotipi, NS’li hasta grubun- 

 
 
da anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Tablo 
4). Ancak bu sonuçlar henüz çalışmanın ke-
sin sonuçları olmadığından hasta sayılarının 
artması ile alt gruplarla ilişki kurulabilecek ve 
hastaların klinik gidişleri, relaps sıklıkları, kro-
nisite, yaş, cinsiyet ve tedavi yanıtlarının ge-
notip dağılımı ile ilişkisinin olup olmadığı belir-
lenebilecektir. Ancak şu andaki sonuçlarımız-
la da TT genotipinin NS için bir risk faktörü 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Böbrekte sentezlenen NO, tübüler yapılarda 
ve vasküler yapılarda fizyolojik olarak renal 
kan akımı ve bölgesel mikrosirkülasyonda ve 
Na+2 homeostazında rol oynamaktadır. Çeşitli 
çalışmalarla renal patolojilerde L-arginin-NO 
yolağının rolü olduğu gösterilmiştir (30,31,39,-
40). Primer glomerüler hastalıklardan minimal 
lezyon hastalığı çocuklarda, membranöz glo-
merülonefrit, minimal lezyon hastalığı ve fokal 
segmental glomerüloskleroz ise erişkinlerde 
nefrotik sendromun en önemli sebeplerin-
dendir. Nefrotik düzeyde proteinüriye sebep 
olan bütün durumlarda asıl anormallik glome-
rüler geçirgenliğin artmasıdır (41). Glomerüler 
geçirgenliği artıran neden  tam bilinmemesine 
rağmen çeşitli faktörler suçlanmaktadır. NO 
gibi vasküler düzeyde bazı vazoaktif mediya-
törlerin proteinüriyi artırabileceğine dair çalış-
malar bildirilmekle birlikte NO’nun nefrotik 
sendromdaki kesin rolü ve prognostik değeri 
bilinmemektedir (31). 
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Gerek HSP ve gerekse APGN’de renal tutulu-
mun derecesi bireylere göre oldukça farklı ol-
maktadır. Klinik bulgular mikroskopik hema-
türiden ağır nefritik-nefrotik sendroma kadar 
değişen geniş bir spektrum oluşturmaktadır. 
HSP’de endotelyal disfonksiyon oldukça 
önemlidir. Islek ve ark(42) çalışmalarında 
HSP’li hastalarda NOx düzeylerinin hastalığın 
akut fazında yüksek, iyileşme döneminde ise 
kontrollerle benzer olduğunu göstermişlerdir. 
Bu patolojide NO yolağının rolü (hastalığın 
nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu) bilin-
memekte, ancak bir şekilde rol oynadığı dü-
şünülmektedir. 
 
Bu nedenle, böbrekte tübüler ve vasküler ya-
pılarda yoğun olarak bulunan eNOS’un geno-
tipik varyantlarının dağılımının bilinmesi gerek 
hastalığa yatkınlık gerekse prognoz ve tedavi 
yanıtlarının değerlendirilmesi açısından ö-
nemlidir. eNOS polimorfizmlerinden intron 
4a/b polimorfizmi ve glu298asp polimorfizmi 
tip1 ve tip2 diyabetik hastalarda, ADPKD, 
SLE gibi hastalıklarda renal tutulumun varlığı 
ve şiddeti, kötü prognoz ve ESRD’ye gidiş ile 
ilişkili bulunmuştur (21-29). 
 
eNOS genindeki polimorfizmlerin hastalık ris-
ki ve/veya prognozun kötü olması üzerindeki 
etkileri konusunda çeşitli yorumlar yapılabilir. 
Şöyleki; bu polimorfizmler eNOS’un kompleks 
posttranslasyonal modifikasyonunu etkileye-
rek veya protein degradasyonunu artırarak 
düşük enzimatik  aktivite ve endotelyal dis-
fonksiyona neden olabilir, veya başka bir de-
yişle NO sentezinde defekt ve buna bağlı ola-
rak NO düzeylerinin azalmasına yol açarak 
renal vasküler tonusun artması ve angioten-
sin II etkilerinin potansiyalize olması ile renal 
patolojilere neden olabilir. Ancak, bir çok has-
talıkta olduğu gibi renal patolojilerin de multi-
faktöryel olduğu ve NO aktivitesinin patoloji 
gelişimine bir katkıda bulunuyor olabileceği 
de düşünülebilir. Stratta ve ark. (29) renin-
anjiotensin sistemine ait genler ve NOS geni 
polimorfizmleri ile membranöz glomerulonefrit 
progresyonu arasındaki ilişkinin araştırıldığı 
çalışmalarında ACE I/D polimorfizmi, eNOS 
4b/a polimorfizmi ve angiotensinojen (AGT) 
M235T polimorfizmini incelenmişlerdir. Mem-
branöz glomerulopati ve eNOS geni intron 4 
VNTR polimorfizmi arasında tek başına an-
lamlı bir ilişki bulunamazken, ACE I/D poli-
morfizminin D alleli, NOS 4 b/a polimorfiz-
minin a alleli, ve AGT M235T polimorfizminin 
T alleli  birlikte olduğunda riskin arttığını gös-
termişlerdir. 

Bu nedenle eNOS geni renal hastalıklarda 
aday genlerden birisi olabilir. Bu çalışmalarla 
yüksek sayıdaki hasta ve kontrol grupları ile 
renal tutulumla seyredebilen sistemik hasta-
lıklar ve primer renal patolojilerde kliniğin şid-
deti, prognoz ve tedavi cevapları konusunda 
yorum yapılabilecek ve yeni bakış açıları 
kazanılabilecektir. 
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GİRİŞ 
 
Omega Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu, Tıbbi 
Yazım ve Dökümantasyon Departmanı, 
Ankara Stres, hipotalamo-pituiter-adrenal 
(HPA) aks, sempatik sinir sistemi, renin 
anjiyotensin sis-temi (RAS) gibi çeşitli 
sistemleri aktive eden içsel veya dışsal bir 
uyarıdır. Bu uyarı, vücut sıcaklığı ya da kan 
basıncı artışı gibi fizyolojik bir değişikliğe ya 
da adaptasyona neden olur, bu adaptasyon 
da organizma için tehlikeli olabilecek bu 
durum ile mücadele edebilmeyi sağlar (1-4). 
 
Aktive olan sistemlerin her birinin istirahat 
koşullarında kardiyovasküler homeostazisin 
idamesinde önemli rolleri vardır. Bu sistemler 
birbirleriyle hem periferde hem beyinde etkile-
şirler. Strese bağlı olarak aktive olan sistem-
ler hem bazal hem stres durumlarında birbir-
lerinin regülasyonunu da kontrol ederler. Stre-
se neden olan etkenin tipi ve süresi, bir kez 
veya tekrarlı olması, ya da homotipik veya 
heterotipik olması bu sistemlerin aktivasyon-
larının büyüklüğünü ve aktivasyon tipini etki-
leyen faktörlerdir. Bu sistemlerin aktivasyonu-
na hem periferde hem santral sinir sisteminde 
çeşitli enzimatik ve hormonal değişiklikler 
eşlik eder (1-4). 
 
HPA aks ve sempatik sinir sisteminin stresle 
aktivasyonu sonucunda adrenal medulla akti-
ve olur ve sonucunda katekolamin biyosente-
zinden sorumlu enzimlerin (tirozin hidroksilaz 
[TH], dopamin β-hidroksilaz, ve fenil etanol-
amin N metiltransferaz [PNMT]) aktivitelerin-
de değişiklikler oluşur (3). Katekolamin 
biyosentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 
TH, soğuk, hareket kısıtlaması/immobilizas-
yon, hipoglisemi, sosyal stresler gibi çeşitli 
nedenlere bağlı olarak oluşan streslerden 
sonra belirgin olarak artar. Akut streslerde TH 
aktivitesi enzim moleküllerinin sayısında bir 
değişiklik olmadan hızla artarken, kronik 
streslerde TH, enzim moleküllerinin sayısın-
daki artışa bağlı olarak bir aktivite artışı 
gösterir (3, 5-11). Strese neden olan uyarılar-

dan sonra TH, hem sempatik sinirler, servikal 
gangliyonlar, adrenal medulla gibi periferik 
organlarda hem de çeşitli beyin bölgelerinde 
artış gösterir (3, 12, 13).  
 
TH ekspresyonu ve aktivitesi kardiyovasküler 
hastalıkların patogenezi ile yakından ilişkilidir. 
Örneğin kan basıncı yüksek olan sıçanların 
adrenal medulla ve beyinlerinde TH ve PNMT 
daha yüksek düzeylerde eksprese edilirler 
(14-18). Bu nedenle TH’yi etkileyen düzenle-
yici mekanizmalar bu sistemlerin fizyolojik 
homeostazisinde çok önemlidirler.  
 
RAS, stresi takiben santral ve periferik sis-
temlerde aktive olur (19, 20) ve hem santral-
de hem periferde strese yanıtın düzenlenme-
sinde önemli rol oynar (21). Santral RAS 
periferdekinden bağımsız olarak düzenlenir. 
 
RAS’ın aktivasyonu sonucunda oluşan anji-
yotensin (ANG) II, kan basıncı ve kalp hızını 
artıran güçlü bir vazokonstriktördür (1, 21). 
ANG II vazokonstrüktör etkisi yanı sıra beyin-
de nörotransmitter olarak da görev yapar. 
Nörotransmitter olarak ANG II adrenal bezin 
sempatik aktivasyonunu da içeren genel sem-
patik aktivite artışına neden olur.  
 
ANG II, beyini ve HPA aksı da içeren bazı 
hedef organlarda lokal olarak üretilir ve etki 
eder. ANG II’nin fizyolojik etkileri esas olarak 
iki reseptör üzerinden gerçekleşmektedir. 
Bunlar G-proteinine bağlı reseptörler ailesin-
den olan AT1 ve AT2 reseptörleridir. AT1 
reseptörleri, HPA aksı boyunca bulunur fakat 
stres yanıtının düzenlenmesinde anahtar rolü 
olan paraventriküler nukleus (PVN), medyan 
eminens, anterior pituiter, adrenal medulla ve 
adrenal zona glomeruloza gibi bölgelerde 
daha yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca 
PVN’ye sinyal gönderen, kan beyin bariyeri-
nin dışındaki bir sirkumventriküler organ olan 
ve dolaşımdaki ANG II düzeylerine duyarlı 
olan subfornikal organda (SFN) da yoğundur. 
HPA aksında, adrenal medulla hariç, AT2 
reseptörü çok az bulunur. AT2 reseptörleri 

Akut ve kronik hareket kısıtlama stresi ile oluşan yanıtlarda  
santral anjiyotensin II ve reseptörlerinin rolü* 
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adrenal medullada hakim olan ANG II resep-
tör alt tipidir (20, 22-25).  
 
ANG II’nin santral enjeksiyonu strese yanıt 
olarak oluşan bazı değişiklikleri taklit eder. 
Bunlar kan basıncı, vücut sıcaklığı, kortiko-
tropin salıcı hormon (CRH), adrenokortikotro-
pik hormon, oksitosin, prolaktin, kortikosteroid 
düzeylerinin artışı, ve sempatik sinir sistemi 
aktivasyonudur (25, 26). ANG II ile indükle-
nen stres benzeri yanıtların çoğunun, esas 
olarak sempatik sinir sistemi ve HPA aksı 
düzenlenmesinden sorumlu beyin bölgelerin-
de lokalize olan AT1 reseptörleri aracılığı ile 
düzenlendiği düşünülmektedir. Stres yanıtın-
da AT2’nin rolü daha az bilinmekle birlikte 
stresle ilgili rolü iyi tanımlanmış nukleus lokus 
seruleus (LC) gibi bazı beyin bölgelerinde 
AT2 reseptör mRNA’sı ve bağlanma bölgeleri 
saptanmıştır (26, 27). Stres sırasında AT2 
reseptörleri AT1 reseptörleri ile etkileşim veya 
“cross-talk” içinde olabilir. Bazı elektrofizyo-
lojik ve biyokimyasal bulgulara dayanarak 
AT1 ve AT2 reseptörlerinin antagonistik bir 
şekilde etkileştikleri öne sürülebilir (28, 29). 
ANG II’nin AT1 aracılığıyla olduğu gösterilmiş 
iyi bilinen etkilerinden kan basıncı artışı, 
miyozit hipertrofisi, vazopresin salınımı, susa-
ma ve natriüretik etkileri AT2 reseptörünün 
inhibe edici etkisi altındadır (30-32). Bu iki 
reseptör alt tipi arasındaki fonksiyonel etkile-
şimlerin ANG II ile indüklenen nöromodülatör 
etkilerde anahtar rol oynadığı öne sürülür 
(33). Reseptör geni silinmiş farelerle yapılan 
deneyler de bu bulguları desteklemektedir. 
AT2 reseptör geni olmayan farelerde HPA 
aksının düzenlenmesinde rolü olan beyin 
bölgelerinde AT1 reseptör bağlanması ve 
adrenomedullar TH mRNA ve katekolamin 
sentezinin arttığı ve ANG II ile oluşan kan 
basıncı artışının daha büyük olduğu gösteril-
miştir (34).  
 
AT2 reseptörlerinin fizyolojik ve stres koşulla-
rındaki rolü çok net olarak aydınlatılmamıştır, 
fakat AT2 reseptörünün kalp yetmezliği, 
böbrek yetmezliği, deri lezyonları, vasküler 
hasarlar, myokard infarktüsü, beyin iskemisi, 
beyin ve sinir lezyonları gibi durumlarda 
artması, ANG II’nin bu reseptörler üzerinden 
stres durumlarına adaptif bir rolü olabileceğini 
düşündürür (35).  
 
Stres, ANG II fonksiyonunu hem periferde 
hem santral bölgelerde düzenler ve bu 
modülasyon stres seanslarının sayısına göre 
değişir. Şöyle ki, akut kısıtlama stresi PVN’da 

AT1A mRNA’sını artırıken kronik stresle hem 
AT1A mRNA’sı hem AT1 bağlanması artar. 
Tekrarlayan kısıtlama stresi ile SFO ve 
median eminensde de AT1 bağlanması artar. 
Akut stres ön pitüiter bezde AT1A mRNA ve 
AT1 bağlanmasını artırırken AT1B mRNA’yı 
azaltmıştır. Tekrarlayan kısıtlama stresi ile 
AT1A mRNA artışı devam ederken AT1 ve 
AT1B mRNA’da oluşan değişiklikler normal 
koşullardaki duruma geri dönmüştür. Akut 
stres ile adrenal zona glomerulozada AT1B 
mRNA, AT1 bağlanması, AT2 mRNA ve AT2 
bağlanması azalır. Tekrarlayan stres ile, AT2 
mRNA’da gözlenen artış hariç, bu durum 
normale döner. Akut stres adrenal medullada 
AT1A mRNA artışına ve AT2 mRNA azalma-
sına neden olur. Tekrarlayan stres ile AT1A 
mRNA artışı devam ederken, AT2 mRNA’ 
sındaki azalma ortadan kalkar (20). Akut 
stres ayrıca PVH ve SFO’da ANG II bağlan-
ma bölgelerini, bağlanma afinitesinde değişik-
lik olmadan artırır (20, 26, 36, 37). Soğuk 
stresinin etkisi daha farklıdır: AT1 mRNA ve 
reseptör bağlanması hipotalamus ve beyin 
sapında artarken, AT2 mRNA ve reseptör 
bağlanması inferior olive nukleusta ve beyin 
sapında LC’da azalır (38). 
 
Stres ile HPA aksının aktive olmasına bağlı 
olarak kortikosteroid düzeylerinin arttığı çok 
iyi bilinmektedir (1, 2). HPA aksı aktivasyonu 
ve kortikosteroid artışı da strese neden olan 
faktörün tipine, süresine, ve sayısına bağlı 
olarak değişkenlik gösterir (39-41). HPA aks 
aktivasyonu ve CRH yanıtı tekrarlayan stres-
ler sonucunda körelir. Yanıtlarda azalma veya 
tekrarlayan strese alışmanın kısmen de olsa 
negatif geribildirim mekanizmalarında değişik-
liklere bağlı olduğu düşünülür (42-44). Hipota-
lamustaki PVN lezyonunun akut ve kronik 
stresle uyarılan yanıtlarda değişikliklere ne-
den olmasına dayanarak bu nukleusun kronik 
strese yanıtın düzenlenmesinde önemli bir 
rolü olduğu düşünülür (41, 43, 44). Her ne 
kadar bulgular arasında çelişkiler olsa da, 
ANG II’nin kortikosteroid yanıtında ve kronik 
strese alışmada düzenleyici bir rolü olabilir 
(45, 46). 
 
Bu çalışmada santral ANG II’nin, akut ve 
kronik hareket kısıtlama stresi ile oluşan kan 
basıncı artışı, hipertermi, adrenal TH mRNA 
artışı ve kortikosteron düzeyleri artışındaki 
rolünü ANG II, AT1 reseptör antagonisti losar-
tan ve AT2 reseptör antagonisti PD123319 
santral infüzyonu ile araştırdık.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada toplam 164 yetişkin erkek 
Fisher 344 sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar 
beslenme ve su içmelerine kısıt konmadan 
sıcaklığı 24° C’de sabit tutulan ve 12 saat 
aydınlık/karanlık döngüsü sağlanan bir odada 
tutulmuşlardır.  
 
Lateral Serebroventrikül İnfüzyonu  
 
Sıçanlar, ketamin (50-60 mg/kg) ve ksilazin (6 
mg/kg) ile anestezi sağlandıktan sonra Kopf 
stereotaksi aletine yerleştirilmiş ve 28 G 
paslanmaz çelikten bir rehber kanüle sahip 
beyin infüzyon kiti (Alzet, Beyin İnfüzyon Kiti 
Model 2 Durect Corp. Cupertino, CA) sağ 
lateral serebroventriküle bregma –1.30 mm, 
lateral 1.50 mm, kafa tasından –4.50 mm (48) 
stereotaksik koordinatlar kullanılarak yerleşti-
rilmiştir. Bir mini infüzyon pompası (Alzet, 
Mini-osmotik Pompa, model 2001, Durect 
Corp. Cupertino, CA) bu kanüle bağlanmış ve 
sıçanlara yapay beyin omurilik sıvısı (aCSF) 
infüze edilmeye başlanmıştır.  
 
Bu ameliyattan bir hafta sonra izofluran ile 
kısa süreli bir anestezi sağlanarak iki skapula 
arasında 1 cm uzunluğunda bir cilt kesisi 
yapılmış ve infüzyon pompası bir hafta 
boyunca aCSF, ANG II (120 ng/saat/µl), 
losartan (15 µg/saat/µl), veya PD123319 (30 
µg/saat/µl) infüze edecek pompa ile değişti-
rilmiş ve sonra cilt kapatılmıştır. 
  
Kan Basıncı 
 
Kan basıncı telemetri ile (Data Sciences 
International, St Paul, MN). ölçülmüştür. 
Lateral serebroventriküle kanül yerleştirme 
ameliyatı ile eşzamanlı olarak cilt altına 
telemetri vericisi yerleştirilmiş, vericiye bağlı 
kateterin basınca duyarlı ucu ise femoral arter 
yolu ile abdominal aortaya yerleştirilmiştir.  
 
Vücut Sıcaklığı Ölçümü 
 
Vücut sıcaklığı rektal yoldan uygulanan bir 
elektrikli termometre (Ellab, Denmark) ile 
ölçülerek kaydedilmiştir. Sıçanlar, probun de-
neylerden önce en az 4-5 kez rektal yoldan 
uygulanması ile bu deneysel işleme alıştırıl-
mışlardır. Deneyler sırasında her sıçandan 
kısıtlama stres seanslarından önce ve sonra 
5 dakika ara ile 3 ölçüm alınmış ve bunların 
ortalamaları kaydedilmiştir. Kontrol sıçanları-
nın vücut sıcaklıkları da benzer şekilde, eşza-

manlı olarak kaydedilmiştir. Vücut sıcaklığı 
değişiklikleri (∆T) her sıçanın stres sonrası 
ölçülen ortalama değerinin stres öncesi orta-
lama değerinden farkı ile ifade edilmiştir. 
  
Stres Modeli 
 
Sıçanlara, bir hafta iyileşme süresinden sonra 
serbest hareket etmelerini kısıtlayan akrilik 
silindir şeklinde hareket kısıtlayıcı aletler ile 
(Broome Rodent Restrainer, Harvard Appara-
tus, Holliston MA) hareket kısıtlama stresi 
uygulanmıştır. Akut stres grubundaki sıçanlar 
ilaç infüzyonunun 7. gününde sabah 2 saat 
(09:00-11:00) hareket kısıtlayıcı içine konmuş 
ve bu sürenin bitimini takiben hemen pento-
barbital (90 mg/kg ip) ile derin anesteziden 
sonra dekapite edilmişlerdir. Kronik stres gru-
bundaki sıçanlar 7 gün boyunca her gün 
sabah 2 saat (09:00-11:00) kısıtlayıcı içine 
konmuşlar her kısıtlama seansı sonunda 
kafeslerine geri dönmüşlerdir. 7. gün son 
kısıtlama stresini takiben aynı yöntemle 
ötenazi uygulanmıştır. Kontrol olarak kullanı-
lacak sıçanlar ise ötenazi uygulanana kadar 
kafeslerinde tutulmuşlardır.  
 
Doku Hazırlanması 
 
Ötenaziden hemen sonra kalp ventrikülünden 
kan örnekleri alınmış ve dolaşım sistemi 20 
ml soğuk serum fizyolojik ile perfüze edil-
miştir. Adrenal bezler hızla çıkarılmış ve sıvı 
nitrojen ile hemen dondurulmuştur. Dokular 
deney zamanına kadar -80 °C’de tutulmuş-
lardır. Deney esnasında adrenal bezlerin kap-
sülü ayrılmış, medulla korteksten ayrılarak 
100 µl fosfat tamponda (2 mM NaPO4, %0.2 
Triton, pH 7.0) homojenize edilmiştir.  
 
Adrenal bez TH mRNA immünreaktivitesi 
Northern blot yöntemi ile semikantitatif olarak 
ölçülmüş ve referans olarak gliseraldehid-3-
fosfat dehidrogenaz (G3PDH) mRNA (house-
keeping gen) normalizasyon için kullanıl-
mıştır.  
 
Plazma kortikosteron düzeyi ise radyoimmu-
noassay yöntemi ile ölçülmüştür.  
 
İstatistiksel Analiz 
 
Veriler, ortalama ± standart hata olarak sunul-
muştur. Grupların ortalamaları tek yönlü 
ANOVA kullanılarak karşılaştırılmıştır; takiben 
Newman-Keuls post hoc testi uygulanmıştır. 
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Olasılık değeri p < 0.05 anlamlı olarak kabul 
edilmiştir. 
 
Etik İşlemler 
 
Bu çalışmadaki tüm in vivo ve in vitro deney-
sel prosedürler “The Association for Assess-
ment of Laboratory Animal Care” kuralları ile 
uyumlu olarak yapılmıştır ve çalışma proto-
kolü “The Veterans Administration Institu-
tional Animal Care and Use Committee” tara-
fından onaylanmıştır. Çalışmada kullanılan 
tüm radyoaktif maddeler Florida Üniversitesi 
Radyasyon Güvenlilik Talimatnamesine uyu-
larak kullanılmış ve atılmıştır.  
 
BULGULAR 
 
ANG II’nin Stres Yanıtlarına Etkisi 
 
Kan Basıncı 
 
ANG II infüze edilen gruplarda ortalama arte-
riyel kan basıncı beklendiği üzere aCSF infü-
ze edilen gruplara göre birinci günden 
itibaren anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(Şekil 1A). Akut stres oluşturmak amacıyla 7. 
günde uygulanan 2 saatlik kısıtlama stresi 
aCSF infüze edilen sıçanların kan basıncını 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
artırmıştır. ANG II infüze edilen sıçanlarda 
akut kısıtlama stre-sinden sonra olan artış 
yalnız aCSF infüzyon grubundan değil, ANG 
II grubundan da anlamlı olarak daha büyük 
bulunmuştur (Şekil 1A).  
 
Kronik stres hem aCSF hem de ANG II infüze 
edilen gruplarda deney süresince anlamlı ola-
rak daha yüksek kan basıncı artışına neden 
olmuştur (Şekil 1B). Fakat aCSF + kronik 
stres ve ANG II + kronik stres gruplarının kan 
basınçları artışı arasında fark bulunmamıştır.  
 
Vücut Sıcaklığı 
 
7. günde uygulanan 2 saatlik kısıtlama stresi 
aCSF infüze edilen sıçanların vücut sıcaklığı 
değişikliklerini kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak artırdı (Şekil 2A). Benzer olarak ANG II 
infüze edilen sıçanlarda da akut stres vücut 
sıcaklığı artışına neden olurken, bu artış 
aCSF + akut stres ile olan artıştan anlamlı 
olarak daha küçüktü (Şekil 2A).  
 
Kronik kısıtlama stresi uygulaması da 7 gün 
boyunca aCSF infüze edilmiş sıçanlarda 
anlamlı olarak yüksek vücut sıcaklığı artışına 

neden olurken, ANG II infüzyonu vücut sıcak-
lığındaki bu artışın inhibisyonuna neden oldu 
(Şekil 2B). 
 
TH mRNA 
 
Adrenal medulla TH mRNA düzeyinin ANG 
II’nin 7 gün boyunca santral infüzyonunu taki-
ben aCSF verilmiş gruba göre anlamlı olarak 
daha düşük olduğu gözlenmiştir (Şekil 3).  
 
Akut ve kronik stres aCSF infüze edilmiş 
grupta adrenal medullada kontrole göre 
anlamlı olarak daha yüksek TH mRNA artışı-
na neden olmuş aynı zamanda akut stres ile 
gözlenen TH mRNA artışının kronik stres ile 
gözlenen artıştan da anlamlı olarak daha yük-
sek olduğu saptanmıştır (Şekil 3).  
 
ANG II infüze edilmiş grupta TH mRNA artışı 
yalnız akut stres uygulanan grupta aCSF 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek 
bulunurken, hem akut hem kronik stres yalnız 
ANG II uygulanan gruba göre TH mRNA 
düzeyinde belirgin artışa neden olmuştur. 
Ayrıca ANG II grubunda akut veya kronik 
stres ile oluşan TH mRNA artışları aCSF 
verilmiş sıçanlardaki denk gelen stres uygu-
lanmış gruplara göre anlamlı olarak daha 
düşük izlenmiştir. Benzer olarak ANG II + 
akut stres grubunda gözlenen TH mRNA 
artışının ANG II + kronik stres uygulanan 
gruptan da anlamlı olarak daha yüksek oldu-
ğu belirlenmiştir (Şekil 3).  
 
Kortikosteron 
 
Akut stres, hem aCSF hem ANG II infüze 
edilmiş gruplarda plazma kortikosteron dü-
zeylerinde aCSF kontrol grubuna göre 
belirgin artışa neden olurken, kronik stres ile 
bu artış gözlenmemiştir (Şekil 4).  
 
ANG II uygulanan grupta akut stresi takiben 
gözlenen kortikosteron artışı ANG II grubun-
dan da anlamlı olarak daha yüksek bulun-
muştur. ANG II + akut stres ile gözlenen korti-
kosteron artışı aCSF + akut stres grubuna 
göre anlamlı olarak daha az olmuştur (Şekil 
4).  
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Şekil 1. Akut (A) ve kronik (B) kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya ANG II infüze edilmiş sıçanların ortalama 
arteriyel kan basıncına etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; †: ANG II grubuna göre p < 0.05. 
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Şekil 2. Akut (A) ve kronik (B) kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya ANG II infüze edilmiş sıçanların vücut 
sıcaklığı değişikliklerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: ANG II grubuna göre p 
< 0.05.  
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Şekil 3. Akut ve kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya ANG II infüze edilmiş sıçanların adrenal medulla 
TH mRNA düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: ANG II grubuna göre; ‡: 
akut stres grubuna göre p < 0.05.  
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Şekil 4. Akut ve kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya ANG II infüze edilmiş sıçanların plazma 
kortikosteron düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: ANG II grubuna göre 
p < 0.05.  
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AT1 reseptör antagonisti losartanın stres 
yanıtlarına etkisi 
 
Kan Basıncı 
 
Losartan infüzyonu ortalama arteriyel kan 
basıncını 2-6. günlerde aCSF infüze edilmiş 
gruba göre anlamlı olarak düşürmüştür (Şekil 
5A). Akut stres ile hem aCSF hem losartan 
grubunda kan basıncı kontrol gruplarına göre 
anlamlı olarak daha yüksek izlenmiştir (Şekil 
5A). Losartan + akut stres grubundaki kan 
basıncı artışı yalnız losartan uygulanan 
gruptan da anlamlı olarak daha yüksektir 
(Şekil 5A).  
 
Kronik stres aCSF grubunda kan basıncının 7 
gün boyunca kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak daha yüksek izlenmesine neden 
olmuştur (Şekil 5B). Losartan + kronik stres 
grubundaki kan basıncı artışı ilk iki gün aCSF 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek 
olmasına rağmen diğer günlerde bu artış 
ortadan kalkmıştır (Şekil 5B). Losartan + 
kronik stres grubundaki kan basıncı artışı 1-5. 
günler arasında yalnız losartan uygulana 
gruptan anlamlı olarak daha yüksek izlen-
miştir (Şekil 5B). 4-6. günlerde losartan + 
kronik stres grubunda izlenen kan basıncı 
artışı aCSF + kronik stres grubunda izlenen 
kan basıncı artışından anlamlı olarak daha 
düşük bulunmuştur (Şekil 5B).  
 
Vücut Sıcaklığı 
 
Akut ve kronik kısıtlama stresi hem losartan 
hem aCSF uygulanan gruplarda belirgin 

vücut sıcaklığı artışına neden olmuştur (Şekil 
6A ve 6B). Losartan + kronik stres ile oluşan 
vücut sıcaklığı artışı 3 ve 4. günlerde aCSF + 
kronik stres grubundan anlamlı olarak daha 
az olmuştur (Şekil 6B) 
 
TH mRNA 
 
Akut stres hem aCSF hem losartan infüze 
edilen gruplarda TH mRNA düzeyinde belir-
gin artışa neden olmuştur (Şekil 7). Fakat 
losartan grubunda gözlenen artışın, aCSF 
grubunda gözlenen artıştan anlamlı olarak 
daha düşük olduğu izlenmiştir.  
 
Kronik stres ise aCSF infüze edilen grupta 
TH mRNA düzeyinde artışa neden olurken, 
losar-tan infüze edilen grupta bu artış 
izlenmemiştir (Şekil 7). Hem aCSF + kronik 
stres hem de losartan + kronik stres 
grubunda ölçülen TH mRNA düzeyleri, denk 
gelen akut stres gruplarından anlamlı olarak 
daha düşük bulunmuştur (Şekil 7). 
 
Kortikosteron 
 
Akut stres hem aCSF hem de losartan infüz-
yonu yapılmış sıçanlarda plazma kortiko-
steron düzeylerini anlamlı olarak artırmıştır 
(Şekil 8). Kronik stres aCSF infüze edilmiş 
sıçanlarda kortikosteron düzeylerini etkile-
mezken, losartan grubunda kronik stresten 
sonra da plazma kortikosteron düzeyleri 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Losartan 
grubundaki bu artış hem aCSF + kronik stres 
grubundan hem de losartan grubundan da 
anlamlı olarak daha yüksektir (Şekil 8). 
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Şekil 5. Akut (A) ve kronik (B) kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya losartan infüze edilmiş sıçanların ortalama 
arteriyel kan basıncına etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: losartan grubuna göre p 
< 0.05. 
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Şekil 6. Akut (A) ve kronik (B) kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya losartan infüze edilmiş sıçanların vücut 
sıcaklığı değişikliğine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: losartan grubuna göre p 
< 0.05. 
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Şekil 7. Akut ve kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya losartan infüze edilmiş sıçanların adrenal medulla 
TH mRNA düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: losartan grubuna göre; 
‡: akut stres grubuna göre p < 0.05.  
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Şekil 8. Akut ve kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya losartan infüze edilmiş sıçanların plazma 
kortikosteron düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: losartan grubuna 
göre p < 0.05.  
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AT2 Reseptör Antagonisti PD123319'un 
Stres Yanıtlarına Etkisi 
 
Kan Basıncı 
 
Kronik stres hem aCSF hem PD123319 
uygulanmış sıçanlarda kan basıncını anlamlı 
olarak artırmıştır. Bu artış iki grupta da ben-
zer düzeyde olmuştur (Şekil 9).  
 
Vücut Sıcaklığı 
 
Kronik stres hem aCSF hem PD123319 
uygulanmış sıçanlarda vücut sıcaklığı artışına 
neden olmuş ve bu artışın her iki grupta da 
benzer düzeyde olduğu izlenmiştir (Şekil 10). 
 
TH mRNA 
 
PD123319 infüzyonu adrenal medulla TH 
mRNA düzeyini kontrol grubuna göre düşür-
müştür (Şekil 11).  

Kronik stres aCSF verilen sıçanlarda adrenal 
medulla TH mRNA düzeylerini anlamlı olarak 
artırmıştır (Şekil 11). Kronik strese bağlı 
olarak PD123319 verilen gruptaki adrenal 
medulla TH mRNA artışı aCSF kontrol gru-
bundan farklı olmamakla birlikte PD123319 
grubundan anlamlı olarak daha yüksek izlen-
miştir.  
 
Kortikosteron 
 
Kronik stres ile aCSF verilmiş sıçanların plaz-
ma kortikosteron düzeylerinde bir değişiklik 
gözlenmezken PD123319 verilen grupta kro-
nik stresten sonra plazma kortikosteron dü-
zeylerinin diğer üç gruptan daanlamlı olarak 
yüksek olduğu gözlenmiştir (Şekil 12).  
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Şekil 9. Kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya PD123319 infüze edilmiş sıçanların ortalama arteriyel kan 
basıncına etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; †: PD123319 grubuna göre p < 0.05. 
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Şekil 10. Kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya PD123319 infüze edilmiş sıçanların vücut sıcaklığı 
değişikliğine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: PD123319 grubuna göre p < 0.05.  
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Şekil 11. Kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya PD123319 infüze edilmiş sıçanların adrenal medulla TH 
mRNA düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: PD123319 grubuna göre p 
< 0.05.  
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Şekil 12. Kronik kısıtlama stresinin bir hafta süreyle aCSF veya PD123319 infüze edilmiş sıçanların plazma kortikosteron 
düzeylerine etkisi. *: kontrol (aCSF) grubuna göre; §: aCSF + stress grubuna göre; †: PD123319 grubuna göre p < 0.05.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
ANG II’nin bazal koşullarda kan basıncını 
artırması beklenen bir sonuçtur. ANG II’nin 
akut stres koşullarında plazmada daha belir-
gin olarak arttığı izlenirken, ancak kronik stres 
durumunda hipotalamus, medulla oblangata, 
myokard gibi dokularda belirgin olarak arttığı 
gösterilmiştir (40). Bu çalışmada ANG II ile 
akut strese bağlı kan basıncı artışının daha 
büyük olduğu izlenmiştir. Bu durumun, santral 
olarak infüze edilen ANG II’nin, akut strese 
bağlı kan basıncı artışına aditif etkisi sonu-
cunda olduğu düşünülebilir. Kronik stres ile 
indüklenen kan basıncı artışı ise ANG II 
infüzyonu ile değişmemiştir. Bu durumda da 
strese bağlı olarak santral dokularda endojen 
ANG II artışının zaten maksimal düzeyde 
olduğu ve bu nedenle dışardan verilen ANG 
II’nin kronik strese bağlı kan basıncı artışına 
ek bir etkisinin olmadığı öne sürülebilir.  
 
Losartan akut stresle indüklenen kan basıncı 
artışını önleyememiştir. Bu da AT1 reseptörü-
nün bu durumda rolü olmadığını düşündür-
mektedir. Fakat losartan kronik strese bağlı 
kan basıncı artışını inhibe etmiştir. Aynı 
koşullarda PD123319’un bir etkisi olmadığı 
da saptanmıştır. Bu da AT2 reseptörünün 
olmasa da AT1 reseptörlerinin kronik strese 
bağlı  kan  basıncı  artışının   regülasyonunda  
 

 
önemli bir rolü olabileceğini düşündürmek-
tedir. 
 
Bazı çalışmalarda intraserebroventriküler yol-
dan uygulanan losartanın bazı akut stres 
modellerinde kan basıncı artışını inhibe ettiği 
gözlenmiştir (25, 48-51). Bu farklılık hem 
kullanılan stres modeline hem de ilacın uygu-
lanma metoduna bağlı olabilir. Losartanın 
doğrudan enjekte edildiği çoğu çalışmadan 
farklı olarak bu çalışmada losartan çok düşük 
bir dozda sürekli infüzyon yolu ile verilmiştir. 
Bu şekilde uygulama ayrıca enjeksiyon sıra-
sında yapılan müdahalelere bağlı olarak 
oluşabilecek stresi de engellediğinden, deney 
koşulları ile etkileşmeyen daha güvenilir bir 
yol olduğunu önermek yanlış olmaz.  
 
ANG II ile akut strese bağlı vücut sıcaklığı 
artışı olmakla birlikte aCSF grubundaki 
artıştan daha küçüktür. Benzer olarak ANG II 
infüzyonu kronik strese bağlı vücut sıcaklığı 
artışını tamamen inhibe etmiştir.  
 
Losartan akut strese bağlı vücut sıcaklığı artı-
şını önleyememekle birlikte kronik stresle 
olan artışı kısmen inhibe edebilmiştir. Aksine, 
PD123319 ile kronik stresle olan vücut sıcak-
lığı artışının kısmen de olsa daha abartılı 
olduğu gözlenmiştir.  
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Bulgularımız strese bağlı vücut sıcaklığı 
artışında AT1 ve AT2 reseptörlerinin birbiri ile 
zıt düzenleyici etkileri olabileceğini düşündür-
mektedir. Bazı çalışmalarda AT1 ve AT2 
reseptörlerinin özellikle ANG II ile kan basıncı 
düzenlenmesinde antagonistik bir işleyişi 
olduğu gösterilmiştir (30-32, 34). Bu durum 
vücut sıcaklığı düzenlenmesinde de geçerli 
olabilir. Ayrıca ANG II reseptörlerinin akut ve 
kronik stres koşullarında farklı şekillerde 
düzenlenmesinin de rolü olabilir (20). Akut ve 
kronik stres durumlarında reseptör tipi ve 
bağlanmasında olan değişiklikler bu iki koşul-
da ANG II ve reseptör blokürlerinin farklı 
davranmasını açıklayabilir.  
 
ANG II’nin vücut sıcaklığı düzenlenmesindeki 
rolü de değişkendir. ANG II santral veya 
periferik yoldan verildiğinde hipotermi oluştu-
rabilir (52). Oysa, endojen ANG II soğuk ve 
sıcak çevre koşullarında vücut sıcaklığını “set 
point”te tutacak şekilde etki gösterir (52). Bu 
çalışmada ANG II infüzyonu yapılan sıçan-
larda strese bağlı vücut sıcaklığı artışının da-
ha az olması veya hiç olmaması dışardan ve-
rilen ANG II’nin hipotermik etkisine bağlanabi-
lir. Ayrıca AT1 reseptörü üzerinden strese 
bağlı hipertermi ve lipopolisakkarid ile oluşan 
ateş koşullarında endojen ANG II’nin düzen-
leyici etkisi de gösterilmiştir (25, 52). AT2 re-
septör geninin silindiği farelerde stres ile olu-
şan hipertermik yanıtın daha abartılı olması 
bu reseptörün de strese sekonder hipertermik 
yanıta katkısı olduğunu gösterir (24).  
 
Akut stres durumunda gözlenen adrenal me-
dulla TH mRNA artışı kronik stres durumunda 
büyük olasılıkla adaptasyon mekanizmalarına 
bağlı olarak, daha az olmuştur. ANG II infüz-
yonu ile hem akut hem kronik stres koşul-
larında görülen adrenal medulla TH mRNA 
düzeylerindeki artış daha az olmuştur. Hücre 
kültürleri ve in vivo çalışmalarda ANG II’nin 
adrenal medulla TH düzeyini artırdığı çeşitli 
çalışmalarla gösterilmiştir (15, 33, 53). Strese 
maruz kalan sıçanlarda TH zaten artmış 
olduğu için ANG II ile daha fazla artmamış 
olması beklenebilecek bir durumdur.  
 
Benzer şekilde losartan da hem akut hem 
kronik strese bağlı olarak artan TH mRNA 
düzeyini inhibe etmiştir.  
 
PD123319 bazal TH mRNA düzeylerini inhibe 
etmiştir. Bu durum katekolamin sentezinde 
AT1 ve AT2 reseptörlerinin birbirleri ile ters 
düzenleyici etkileri olduğu varsayımına ters 

olmakla birlikte AT2 antagonisti PD 123319 ile 
AT2 bağlanmasının inhibisyonu adrenal nor-
epinefrin ve TH mRNA’yı azalttığı başka 
çalışmalarda da gösterilmiştir (55). Kronik 
stres ile oluşan TH mRNA artışı da 
PD123319 varlığında daha az olmuştur. Tüm 
bu bulgular hem AT1 hem AT2 reseptörlerinin 
istirahat ve stres koşullarında TH transkripsi-
yonel regulasyonunda sinerjik etkili olabilece-
ğini düşündürmektedir.  
 
Beklenildiği gibi kortikosteron düzeyleri akut 
stres ile artarken, kronik streste bu yanıt 
ortadan kalkmıştır. Bu durum stres uyarısına 
kronik olarak maruz kalma ile adaptasyon 
veya uyum geliştiğini gösteren bulgularla 
uyumludur (39-44). Bu adaptasyon ANG II ve 
reseptörleri aracılığı ile gerçekleşiyor olabilir, 
çünkü ANG II akut stresle oluşan kortiko-
steron artışını azaltmış, hem losartan hem de 
PD123319 ile kronik streste görülmeyen korti-
kosteron artışı izlenmiştir.  
 
Bulgularımız ANG II ve reseptör blokürlerinin 
strese bağlı artan kortikosteron artışındaki 
rolleri ile ilgili çalışmalarla çelişkilidir. Şöyle ki, 
losartanın, oral yoldan uygulandığında akut 
ve kronik immobilizasyona bağlı plazma 
kortikosteron artışını inhibe ettiği gösterilmiştir 
(45). Bu durum stres metodlarının, farmakolo-
jik ajanların uygulama yolu ve dozlarının ve 
kullanılan sıçan türünün farklılığına bağlı 
olabilir.  
 
Stres birden fazla sistemin aynı anda aktive 
olmasına ve strese karşı iyi koordine edilmiş 
bir yanıt ortaya çıkmasına neden olur. Stresle 
aktive olan HPA aks ve RAS bu iyi koordine 
yanıtın iki üyesidir. Üstelik stres uyarısı ile 
eşzamanlı olarak aktive olmakla kalmayıp, 
oluşan yanıtta “birlikte” çalışırlar. Bu yolakla-
rın majör hormonal ürünleri kortikosteroidler, 
katekolaminler ve ANG II fizyolojik yanıtları 
düzenleyen ana faktörlerdir. Aynı zamanda 
bu hormonlar birbirlerinin düzeylerini de 
kontrol ederler (1-4, 19, 20, 25, 26, 40, 54). 
Hem losartan hem PD123319 ile kronik 
streste körelmiş kortikosteron yanıtının 
artması ANG II’nin stres yanıtına adaptas-
yonda da rolü olduğunu düşündürür. Stres 
yanıtının düzenlenmesinde çok önemli rolü 
olduğu gösterilmiş PVN lezyonunun kronik 
strese olan yanıtta değişiklik oluşturması da 
bu nukleusta çok yoğun olarak bulunan AT1 
reseptörlerinin stres yanıtı ve adaptasyonun 
düzenlenmesinde önemli olabileceğini göste-
rir (20, 23). AT2 reseptör blokürü PD123319 
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ile de benzer etkinin oluşması çelişkili gibi 
görünse de strese bağlı olarak, stres yanıtının 
düzenlenmesinde önemli olduğu bilinen sant-
ral ve periferik dokularda AT2 reseptör eks-
presyonunun değişmesi (20), fizyolojik koşul-
larda belirgin bir etkisi olmasa da stres koşul-
larında AT2 reseptörünün de önemli olabile-
ceği, bazı yanıtların oluşumunda AT1 resep-
törü ile ters etkili çalışırken, bazı yanıtlarda 
her iki reseptörün sinerjik etkili olabileceği 
öne sürülebilir.  
 
Sonuç olarak, bu bulgular ANG II’nin strese 
bağlı kan basıncı, vücut sıcaklığı, TH mRNA 
ve kortikosteron artışının düzenlenmesinde, 
özellikle kronik stres durumunda önemli rol 
oynadığını göstermektedir. ANG II’nin AT1 ve 
AT2 reseptörleri üzerinden etkisi kronik strese 
bağlı hipertermide zıt iken, adrenal TH mRNA 
ve plazma kortikosteron düzeylerinin regulas-
yonunda paraleldir.  
 
ANG II ve reseptörlerinin strese yanıt oluşu-
mundaki düzenleyici rolünün daha iyi anlaşıl-
ması, kardiyovasküler hastalıkların patogene-
zinde önemli rol oynayan stresle ilgili meka-
nizmalara ışık tutacaktır.  
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GİRİŞ 
 
Koroner arterlerde meydana gelen daralma 
ve tıkanıklık sonucu bu damarların beslediği 
kalp kasında kalıcı veya geri döndürülebilir 
hasar meydana gelebilmektedir. Günümüzde 
koroner arterlerde en sık görülen hastalık, 
athereskleroz sonucunda gelişen iskemik 
kalp hastalığıdır ve ölüm nedenleri arasında 
ilk sırada yer almaktadır. Akut miyokardiyal 
iskeminin tedavisinde amaç, kan akımının 
etkili bir şekilde düzeltilmesidir. Reperfüzyon 
iskemik dokunun canlılığını koruyabilmesi için 
çok önemlidir. Bununla beraber, miyokardiyal 
hücre fonksiyon bozukluğu ve hücre nekrozu 
oluşturabilecek olaylar dizisini de başlatabilir. 
Reperfüzyon hasarı, trombolizis, perkutan ko-
roner girişimler (balon anjiyoplasti), koroner 
arter by-pass cerrahisi, kalp kapak operas-
yonları ve kalp transplantasyonu gibi birçok 
klinik durumda ortaya çıkabilmektedir1-4. Hi-
pertansiyon, miyokard infarktüsünün progno-
zunu kötüleştirebilen en önemli risk faktörleri 
arasındadır ve reperfüzyon hasarını arttırdığı 
belirtilmiştir2,3.  
 
MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON 
HASARI  
 
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarı; 
koroner endotelyal hücreler, sirkulasyondaki 
kan hücreleri ve kardiyak miyositler gibi çok 
sayıda hücrenin etkileşimlerini kapsamakta-
dır. Bu hücrelerin çoğu, serbest oksijen radi-
kalleri üretme kapasitesine sahiptir. Bu radi-
kaller, vasküler hücre ve kardiyak miyositlere 
direkt zarar verebilirler ve miyokardiyal hasar 
oluştururlar. Ayrıca miyokardiyal hücre hasarı 
ve nekroza neden olabilecek olaylar serisini 
de tetikleyebilir, lökosit, endotelyal hücre 
adezyon molekülleri, nötrofil aktivasyonunu 
kapsayan inflamatuvar olaylar zincirini başla-
tabilirler. İ/R sırasında miyokardiyal dokularda 
üretilen radikaller aracılı reaksiyonlar, enzim 
ve iyon transportlarının inaktivasyonu ile so-
nuçlanabilir. Hücre içi kalsiyum (Ca++) denge-
sinde meydana gelen değişiklik (hücre içi 
Ca++ artışı) İ/R hasarının gelişiminde önemli 
rol oynar1-3.  
 

Antioksidan sistemin kapasitesini aşan aşırı 
radikal üretimi, membran hasarı, DNA yıkımı, 
lipid ve protein peroksidasyonu, takiben 
apoptozis ve nekrozla sonuçlanan hücre ölü-
mü meydana getirmektedir. Son zamanlarda 
yapılan deneysel ve klinik çalışmalar da, 
radikallerin hipertansiyon, aritmi, endotelyal 
fonksiyon bozukluğu, atheroskleroz, miyokard 
infarktüsü ve kardiyak operasyonlarda görü-
len doku hasarında önemli rol oynadığı, radi-
kal süpürücü ve antioksidanların faydalı etki-
leri gösterilmiştir2,4.  
 
Miyokardiyal İ/R hasarında antioksidan enzim 
tedavisinin ilk değerlendirilmesi Jooly ve ark5 
tarafından süperoksit dismutaz (SOD) ile ya-
pılmıştır. SOD bu çalışmalarda infarkt alanını 
azaltırken yetersiz bir koruma sağlamış ya da 
reperfüzyon süresi uzadığında erken koruyu-
cu cevabın azaldığı rapor edilmiştir. Yapılan 
diğer çalışmalarda değişik kombinasyonlarla 
plazma yarı ömrü uzatılmış ve hücresel 
uptake’i artırılmış SOD benzeri preparatlar 
daha olumlu sonuçlar vermiştir6. Hücre içi 
enzim düzeylerinde İ/R hasarına karşı kalbin 
korunması için önemli artışlara gereksinim 
duyulabilir. Tek enzime spesifik antioksidan-
larla yapılan çalışmalarda diğer enzimlerde 
istenilen düzeye ulaşmada yetersizlik önemli 
sorun olabilmektedir. Direkt radikal süpüre-
bilen, birden fazla antioksidan enzime etkili 
ajanların kullanılması koruyuculuğun artırıl-
masında etkili olabilir. Miyokardiyal iskemi ve 
komplikasyonlarında tedavi için uygun ajan-
ların belirlenmesine yönelik çalışmalarda 
hasardan sorumlu mekanizmaları önleyebilen 
ajanların kombine verilmesinin hasarın azaltıl-
masında çok daha etkili olduğu bildirilmek-
tedir4. 
 
MELATONİN 
 
Üç yüzyıl önce, Fransız filozof Rene 
Descartes, pineal bezi “ruhun sandalyesi” 
olarak tanımlamıştır. Buradan salgılanan ana 
maddenin melatonin olduğu ise, ancak 1950’li 
yılların sonlarına doğru gösterilmiştir. Melato-
ninin sirkadiyen ritimler, uyku, ruhsal durum, 
üreme, tümör gelişimi ve yaşlanma gibi birçok 
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olayın biyolojik regülasyonunda rolü olabile-
ceğine dair kanıtlar bulunmaktadır7,8. 
 
Karanlık başladığında melatonin seviyesi yük-
selmeye başlar. Gece yarısından sonra (0200-
0400) pik seviyesine ulaşır ve sonra giderek 
düşer. Genel olarak, ışık melatonin sentezini 
azaltırken, karanlık artırır. Serum melatonin 
konsantrasyonunun, yaşlanma ile birlikte gi-
derek azaldığı bilinmektedir7. Melatoninle ilgili 
yapılan deneysel çalışmalar; farmakolojik 
dozlarda hem akut hem de kronik olarak 
verilen melatoninin toksisite oluşturmadığını, 
oral verildiğinde çok hızlı absorbe edildiğini, 
intravenöz uygulamasının çok kolay ve 
güvenli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca ekzo-
jen verilen melatoninin endojen salgılanmaya 
engel olmadığı da rapor edilmiştir9. 
 
Serbest radikal süpürücü ve antioksidan ola-
rak melatoninin keşfi, deneysel ve klinik kulla-
nımlarda büyük bir ilgi artışına neden olmuş-
tur. Melatoninin, güçlü bir radikal süpürücü 
(hidroksil radikali, süperoksid anyon radikali, 
peroksil radikali, singlet oksijen ve peroksinit-
rit anyonuna güçlü etkili) ve antioksidan 
(SOD, glutatyon peroksidaz, glutatyon redük-
taz, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz stimulas-
yonu ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz inhi-
bisyonu) özelliğinin olması8,9, İ/R hasarında 
etkili bir koruyucu olabileceğini düşündürmek-
tedir. Melatonin hem yağda hem de suda 
çözünebildiğinden vücudun her hücresine ve 
hücre içindeki diğer yapılara kolaylıkla gire-
bilir. Bu nedenle de vitamin ve mineral antiok-
sidanlara göre çok daha fazla etkilidir8.  
 
Ani ölüm insidanslarının sabah saatlerinde 
yüksek olması ve bu saatlerde melatonin 
seviyesinin düşük oluşu10, koroner kalp has-
talarında plazma melatonin düzeylerinin azal-
mış izlenmesi11 ve insan antioksidan düze-
yinin de serum melatonin seviyesi ile ilişkili 
olması12 gibi bulgular kardiyovasküler hasta-
lıkların patofizyolojisinde melatoninin rolü ola-
bileceğini düşündürebilir. Melatonin sempatik 
aktiviteyi baskılayabilir13, İ/R’a bağlı hücre içi 
Ca++ artışını engelleyebilir14. Melatonin, adez-
yon molekülleri sentezini, lökosit adezyonunu 
azaltarak İ/R süresince kardiyak hasarın azal-
masında yararlı etkiler gösterebilir9,15. Melato-
ninin İ/R hasarında ve kemoterapotiklerin 
radikaller aracılıklı yan etkilerinin önlenmesin-
de faydalı etkileri bildirilmiştir8,16-20. Yaptığımız 
deneysel çalışmalarda melatoninin, böbrekte 
İ/R21 ve gentamisinin22, kalpte de doksorubisi-

nin23 toksisitelerinin önlenmesinde etkili oldu-
ğu belirlenmiştir.  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Cerrahi İşlem 
 
Pinealektomi 
 
Pinealektomi (px) Kuszak ve Rodin’in24 tarif 
ettiği gibi yapıldı. Sham operasyonunda (Non-
Px); pinealektomideki gibi cerrahi işlemler 
yapıldı, fakat pineal bez çıkarılmadı. Sıçanlar 
İ/R çalışmaları için 2 aylık bekleme peryo-
duna bırakıldılar. 
 
İskemi Reperfüzyon 
 
Üretan ile anestezi altına alınan erkek Wistar 
sıçanlarda trakea, sol karotid arter  (kan ba-
sıncını kaydetmek için) ve jugüler ven  (ilaç 
enjeksiyonu) kanüle edildi. Sol 4. ve 5. kabur-
galar arasından toraks boşluğu açıldı ve 
hayvan hemen suni solunum pompasına bağ-
landı. Kalp, kaburgalara yapılacak hafif bir 
basınçla göğüs kafesinden dışarı doğru çeki-
lip sol ana koronerin altından 10 mm’lik atrav-
matik yuvarlak iğne ile 6/0 ipek iplik geçirildi. 
İpek ipliğin her iki ucu plastik bir borudan 
geçirilip boru kalp ile temas eder halde 
bekletildi. İplik, boru içine çekilip bir klemp 
yardımıyla sıkıştırılarak damarın kapatılması 
(oklüzyon) sağlandı. İskemi süresi tamamlan-
dığında klemp açılarak tüp içinden geçen ip 
gevşetildi ve böylece reperfüzyon sağlandı. 
Hazırlık sırasında ve İ/R boyunca, EKG, kan 
basıncı ve kalp hızı kaydedildi.  
 
Aritmilerin Değerlendirilmesi 
 
Sol ana koroner artere 7 dak iskemi, ardından 
7 dak reperfüzyon uygulandı. Ventriküler ek-
topik aktivite, Lambeth Conventions’da25 öne-
rilen diagnostik kriterlere uygun olarak belir-
lendi. Deney sonunda yapılan kayıtlardan 
ventriküler ektopik atımların (VEB; ventricular 
ectopic beats) sayıları, ventriküler taşikardi 
(VT) ve ventriküler fibrilasyon (VF) süreleri ve 
insidansları değerlendirildi. 
 
Nekroz Alanının Ölçülmesi 
 
Gruplara iskemi süresi 30 dak reperfüzyon 
süresi ise 120 dak olarak uygulandı. Deneye 
son verilmeden önce heparin uygulandı. Her 
deneyin sonunda kalpler hızlıca yerlerinden 
çıkarılıp Langendorff düzeneğine asıldı. Bir 
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miktar serum fizyolojik ile perfüze edildi. 
Koroner arterin çevresinde bulunan ipek sütür 
yeniden sıkıştırıldı. Risk alanı floresan parti-
kül (Çinko Kadmiyum)  ile tespit edildi.  Nek-
roz alanını tespiti ise %1’lik trifenil tetrazol-
yum klorid (TTC) boyama ile yapıldı. Nekroz 
alanlarının sınırları (TTC negatif doku) ve risk 
zonu (ultraviyole ışığı altında floresan parti-
külleri tutmayan alan) bir şeffaf asetat üzerine 
kopyalandı. Nekroz alanları ve risk zonu pla-
nimetrik metod  ile ölçüldü.  Nekroz miktarı 
risk zonunun yüzdesi olarak ifade edildi. 
 
Apoptotik Hücrelerin Belirlenmesi 
 
Kalplere, apoptotik DNA kırıklarının tayininde 
sıkça kullanılan bir yöntem olan TdT-medi-
ated X-dUTP nick end labeling (TUNEL) karı-
şımı uygulandı. Boyama sonunda TUNEL  
pozitifliği değerlendirildi. 
 
Biyokimyasal Parametrelerin Ölçümü 
 
Kalp numuneleri malondialdehit (MDA) ve 
miyeloperoksidaz (MPO) düzeyini belirlemek 
için soğuk 150 mM KCl çözeltisinde homoje-
nize edildi. Homojenatların MDA konsantras-
yonu, tiyobarbitürik asid reaktif maddelerinin 
varlığının belirlenmesi ile spektrofotometrik 
olarak tespit edildi26. MPO düzeyleri Hillegass 
ve ark27 tarif ettiği gibi belirlendi. GSH Elman 
reaktifi kullanımına dayanan spektrofotomet-
rik metotla belirlendi. Sonuçlar MPO için  U/g 
doku, MDA ve GSH için nmol/g doku olarak 
ifade edildi26.  
 
BULGULAR 
 
Melatoninin I/R’a Bağlı Aritmilere Etkisi 
 
Hemodinamik parametrelerde (kan basıncı ve 
kalp hızı) deney başlangıcında ve deney 
boyunca gruplar arasında anlamlı farklılık 
gözlenmedi. 
 
Aritmi deneylerinde, Px sıçanlardaki total ve 
irreversibl VF insidansları (%93.8 ve %62.5) 
kontrol grubuna (Non-Px) (%45.7, %12.5) 
göre yüksek bulundu. Gerek iskemi, gerekse 
reperfüzyon öncesi  melatonin (0.4 veya 4 mg 
kg-1) verilmesi, pinealektomize sıçanlardaki 
total ve irreversibl VF sıklığını azalttı. Non-Px 
sıçanlarda melatonin uygulaması hasarı 
azaltma eğiliminde olmakla beraber anlamlı-
lığa ulaşmadı28 (Şekil 1). 
 
 

 
Şekil 1. Pinealektomi (Px) ve sham operasyonu (non-
Px) yapılmış sıçanlarda total ve irreversibl ventrikül 
fibrilasyonu (VF) insidansları ve iskemi (iö) veya 
reperfüzyon (rö) öncesi verilen melatoninin (mel) bunlar 
üzerine etkisi. a: Kontrol (non-Px)’den anlamlı olarak 
farklı, b: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık, 
p<0.05 (Sahna  ve ark. J Pineal Res, 32: 194-8, 2002). 
 
Melatoninin I/R’a Bağlı Nekroz Alanına 
Etkisi 
 
Nekroz deneylerinde de, benzer şekilde, pi-
nealektomi kontrol grubuna oranla nekroz 
oranını anlamlı bir şekilde artırırken, iskemi 
ya da reperfüzyon öncesi uygulanan melato-
nin, bu artışı kontrol değerlerine geri çevirdi. 
Melatonin pinealektomi yapılmamış sıçanlar-
da, hasarı azaltma eğiliminde olmakla bera-
ber sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulu-
namadı29 (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Pinealektomi (Px) ve sham operasyonu (non-
Px) yapılmış sıçanlarda miyokardiyal nekroz  oranları ile 
iskemi (iö) veya reperfüzyon (rö) öncesi verilen 
melatoninin (mel) etkisi. a: Kontrol (non-Px)’den anlamlı 
olarak farklı, b: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı 
farklılık, p<0.05 (Sahna  ve ark. J Pin Res 33:234-8, 
2002). 
 
Sonraki çalışmamızda daha yüksek doz (10 
mg/kg) melatoninin verdiğimiz sıçanlarda, 
melatoninin nekroz oranını anlamlı derecede 
azalttığı belirlendi26 (Tablo 1). 
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Tablo 1. Nekroz oranları. İskemi-reperfüzyon (İ/R), 
melatonin (Mel), n=8.                
     

Gruplar Risk zonu 
(cm3) 

Nekroz 
alanı (cm3) 

Nekroz 
alanı/Risk 
zonu (%) 

İ/R+çözücü 45 (3) 23 (3) 50 (4) 
İ/R+Mel   

(10 mg/kg) 48 (1) 16 (1)a 35 (1)a 

 
a: Melatonin verilmesine bağlı anlamlı farklılık (p<0.05) 
(Sahna  ve ark. Physiol Res. 2005). 
 
Melatoninin I/R’a Bağlı MDA ve GSH 
Düzeylerine Etkisi 
 
İ/R, MDA düzeyinde anlamlı artışa neden 
olurken GSH düzeyini azaltmıştır.  Melatonin 
(10 mg/kg) iskemi öncesi verildiğinde miyo-
kardda oksidatif hasarın göstergesi olan MDA 
düzeyini anlamlı azaltırken, antioksidan sa-
vunma sisteminde önemli rolü olan GSH sevi-
yesini artırdı26 (Tablo 2). 
 
Tablo 2. İskemi-reperfüzyon (İ/R) ve melatoninin 
kalpte glutatyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) 
düzeylerine etkileri  n=8.  
 

 
a: Kontrole göre anlamlı farklılık, b: Melatonin verilmesi-
ne bağlı anlamlı farklılık p<0.05 (Sahna  ve ark. Physiol 
Res 2005).  
 
Melatoninin I/R’a Bağlı Apoptotik Değişik-
likler Üzerine  Etkisi 
 
TUNEL boyama sonuçlarına göre; İ/R 
grubunda özellikle sol ventrikül serbest duvarı 
ve apekse yakın bölgeler yoğun boyanma 
alanları gösterirken, melatonin (10 mg/kg) 
uygulamasının İ/R grubuna göre aynı kesit 
düzleminde önemli ölçüde TUNEL pozitifliğini 
azalttığı belirlendi30. 
 
L-NAME ile Kronik Nitrik Oksit Sentaz 
(NOS) İnhibisyonu Oluşturulan Sıçanlarda 
Melatoninin Kan Basıncı ve İ/R’a Bağlı 
Nekroz Alanına Etkisi 
 
L-NAME (15 gün, 40 mg/kg/gün) ile kronik 
Nitrik Oksit Sentaz (NOS) inhibisyonu kan 
basıncını anlamlı artırdı. Melatonin (L-NAME 
uygulamasının son 5 günü 10 mg/kg) veril-
mesi kan basıncı (Şekil 3) ve kalpte İ/R’a 
bağlı nekrozu anlamlı azalttı (Şekil 4).  

 
Şekil 3. L-NAME ile NOS inhibisyonu oluşturulan 
sıçanlarda bazal ve iskemi-reperfüzyonun değişik 
aşamalarında ortalama kan basıncı değerleri. a: kontrol 
grubuna göre anlamlı farklılık, b: L-NAME grubuna göre 
anlamlı farklılık (p<0.05). 
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Şekil 4. L-NAME ile NOS inhibisyonu oluşturulan sıçan-
larda nekroz oranları (%). *: melatonin uygulamasına 
bağlı anlamlı farklılık (p<0.05). 
 
L-NAME ile Kronik NOS İnhibisyonu 
Oluşturulan Sıçanlarda Melatoninin  İ/R’a 
Bağlı MPO Düzeyine Etkisi 
 
L-NAME’in, kontrol grubuna oranla İ/R sonun-
da, nötrofil aktivasyonunun göstergesi MPO 
düzeyini anlamlı artırdığı (sırasıyla 7.1±0.4 ve 
4.0±1.3) ve melatonin uygulamasının da bu 
artışı anlamlı azalttığı belirlendi (4.4±0.7) 
(Şekil 5). 
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Şekil 5. L-NAME ile NOS inhibisyonu oluşturulan sıçan-
larda iskemi-reperfüzyon sonunda kalplerde miyeloper-
oksidaz (MPO) düzeyleri. a: L-NAME uygulamasına 
bağlı anlamlı farklılık (p<0.05); b: melatonin uygulama-
sına bağlı anlamlı farklılık (p<0.05). 

Gruplar GSH (nmol/gr) MDA (nmol/gr) 
Kontrol 675(48) 55(5) 
İ/R+çözücü 462(25) 141(10)a 
I/R+Melatonin 794(140)b 52(34)b 
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SONUÇ 
 
Melatoninin hücre içine hızlıca girebilme ve 
tüm yapılara ulaşabilme özelliği VF gibi klinik 
acillerde oldukça önemli olabilir. Çalışmaları-
mızda; reperfüzyonun hemen başında mela-
tonin uygulamasının reperfüzyonun indükle-
diği VF, mortalite ve infarkt alanı üzerine ko-
ruyuculuğu belirlenmiştir.     
 
Yapılan deneysel çalışmalarda miyokardiyal 
iskemi ve reperfüzyon hasarında önemli koru-
yucu etkileri belirlenen melatoninin, iskemik 
kalp hastalıklarının önlenmesi-tedavisinde, 
by-pass, koroner arter spazmı, angiyoplasti 
ve trombolitik süreçler sonrası gelişen reper-
füzyon hasarının (özellikle hayatı tehdit eder 
nitelikteki aritmilerin ve ileriki yaşam kalitesini 
etkileyebilen infarkt alanının) önlenmesinde 
klinik olarak test edilebileceği  düşünülebilir. 
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GİRİŞ 
 
Trisiklik antidepresanlar (TSA), dünyada yay-
gın olarak kullanılan ve aşırı dozda alındığın-
da ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmele-
re yol açan ilaçlardır. Amerika Birleşik Devlet-
leri Zehir Danışma Merkezleri Birliği tarafın-
dan, ölümle sonuçlanan ilaç zehirlenmeleri 
arasında ikinci sırayı antidepresan ilaçların 
aldığı ve bunların 1/3’den de bir TSA olan 
amitriptilinin sorumlu olduğu bildirilmiştir1. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve 
Zehir Danışma Merkezine yapılan başvurular-
da da antidepresan ilaçlarla olan zehirlenme-
lerin %81.8’nin TSA ilaçlarla oluştuğu bildiril-
mektedir2.   
 
TSA ilaçlarla zehirlenmelere bağlı morbidite 
ve mortaliteden kardiyovasküler  toksik etkiler 
sorumlu tutulmaktadır. TSA zehirlenmesi ne-
deniyle oluşan kardiyovasküler toksik bulgular 
iletimde gecikme, aritmi ve hipotansiyondur. 
Bu toksik etkiler ilacın kalpte aksiyon potansi-
yeli üzerine, direk damar tonusu üzerine ve 
otonom sinir sistemi üzerine olan etkilerine 
bağlı olarak gelişmektedir3-4. TSA ilaç zehir-
lenmesine sekonder gelişen hipotansiyon 
tedaviye dirençli olup, ciddi komplikasyonlara 
yol açmakta ve sık görülen ölüm nedenle-
rinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. TSA 
ilaçların oluşturduğu hipotansiyonda farklı 
mekanizmaların rol oynadığı bildirilmektedir. 
Bu mekanizmalar arasında; hızlı sodyum ka-
nallarının blokajına bağlı ileti bozuklukları ve 
kalp yetmezliği, postsinaptik sempatik alfa 
adrenerjik reseptör blokajına bağlı vazodila-
tasyon ve noradrenalinin sinir ucuna geri alı-
mının inhibisyonu sonucu gelişen noradrena-
lin deplesyonu yer almaktadır. Yapılan in vivo 
çalışmalarda sıçanlarda nitrik oksid (NO) üre-
timinin TSA zehirlenmesine bağlı oluşan hipo-
tansiyonu artırdığı bildirilmektedir5-6. TSA ze-
hirlenmelerinde oluşan elektrokardiyogram 
(EKG) anormallikleri (QRS uzaması ve QT 
uzaması) kardiyovasküler toksisitenin klinik 
kanıtı olarak kabul edilmektedir7-8.   
 
TSA zehirlenmelerinde oluşan hipotansiyo-
nun standart tedavisinde intravenöz sıvı veril-
mesi ve sodyum bikarbonat ile alkalinizasyon 

önerilmektedir. Bu tedavilere dirençli hipotan-
siyonda noradrenalin, fenilefrin ve dopaminin 
vazopressör dozları kullanılmaktadır4-5. Sod-
yum bikarbonat iletim gecikmeleri ve hipotan-
siyonu geri çevirebildiği gibi TSA'na bağlı 
gelişen geniş kompleksli disritmilerin tedavi-
sinde de önerilmektedir3-4. Nitrik oksid sentaz 
inhibitörü L-NAME’in TSA zehirlenmelerine 
bağlı oluşan hipotansiyonu etkin olarak geri 
çevirdiği bildirilmektedir5-6. 
 
Adenozin çeşitli kimyasal olayların düzenlen-
mesinde rolü olan endojen bir nükleoziddir. 
Adenozin, etkilerini dört tip reseptör aracılığı 
ile gösterir (A1, A2a, A2b, A3). Adenozin resep-
törleri birçok dokuda yaygın olarak bulunmak-
la birlikte özellikle kardiyovasküler sistemde 
etkilerini  A1, A2a ve A3 reseptörleri aracılığı ile 
yapmaktadır. A1, A2a ve A3 reseptörlerinin 
ventrikül miyozitlerinde bulunduğu  gösteril-
miştir9. İnsanlarda vasküler düz kas ve endo-
tel hücrelerinde A1, A2a ve A2b  reseptörleri 
gösterilmiştir10. Adenozin A1 reseptörlerinin 
aktivasyonunun kardiyovasküler sistemde, 
negatif inotrop, negatif kronotrop ve negatif 
dromotrop etkiye neden olduğu bildirilmekte-
dir. Adenozin A1 reseptörlerinin uyarılması 
kalp kası hücrelerinde adenilat siklazı inhibe 
ederek antiadrenerjik (β-adrenerjik reseptör 
stimülasyonunun inhibisyonu) etki ile kardiyak 
etkilerini oluşturmaktadır. Adenozin A2 resep-
törleri ise,  kalpte A1 reseptörlerinin antiadre-
nerjik etkisine zıt yönde etki oluşturmaktadır.  
Aynı zamanda güçlü bir  vazodilatör olduğu 
bilinen  adenozin bu etkisini özellikle periferik 
A2a reseptörleri aracılığı ile yapmaktadır 9,11.   
 
Adenozinin; A1 reseptörleri ile kardiyak dep-
resyon oluşturarak, A2a reseptörleri ile perife-
rik vazodilatasyon yaparak ve A3 reseptörleri 
ile mast hücre degranülasyonu sonucu hista-
min salınımına yol açarak hipotansif etki oluş-
turduğu bildirilmektedir12-15. Yapılan çalışma-
larda non-selektif adenozin reseptör antago-
nistleri ile kronik tedavi edilen sıçanlarda 
hipertansiyon ve kardiyovasküler sistemde 
yapısal değişiklikler  geliştiği bildirilmiştir 16-17. 
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Çalışmamızın amaçları; bir trisiklik antidepre-
san olan amitriptilinin yüksek dozuyla oluşan 
kardiyovasküler toksik etkilerin düzeltilmesin-
de adenozin reseptör antagonistlerinin etkinli-
ğinin ve amitriptilinin kardiyovasküler toksik 
etki mekanizmasında adenozin reseptörleri-
nin rolü olup olmadığının anestezi altındaki 
sıçanlarda araştırılmasıdır.     
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Randomize, kontrollü deneysel bir araştırma 
olan çalışmamıza Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırmaları 
Etik Kurulundan izin alındıktan sonra başlan-
mış ve Farmakoloji Ab.D. laboratuvarında 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Çalışmamızda randomize olarak seçilen, 
ağırlıkları 250-300 g (255.7±4.0) arasında de-
ğişen, 66 adet erkek Wistar sıçanlar  kullanıl-
dı. Deneyden 12 saat önce sıçanlar aç bırakı-
larak sadece su içmelerine izin verildi.  Deney 
günü sıçanlar üretan/α-kloraloz (500 mg/kg/ 
50 mg/kg) ile i.p. olarak anestezi edildi. Kan 
basıncı ölçümü için sol karotis arteri  heparini-
ze serum fizyolojik (100 ünite/mI) içeren poli-
etilen kanül [PE 50 OD mm (in.) .97 (.038) ID 
mm (in.) .58 (.023)] ile kanüle edildi. Ortalama 
arteriyel kan basıncı (OAB), sistolik (SB) ve 
diyastolik (DB) arteriyel kan basıncı, kalp atım 
hızı (KAH), EKG de QRS süreleri ve yaşam 
süreleri  bir data acquisition sistem (BIOPAC, 
MP30B-CE, 206B1564; USA)  aracılığı ile 
kaydedildi. İlaçlar kanüle edilen sol eksternal 
juguler ven ve sol femoral venden i.v. bolus 
veya infüzyon pompası aracılığı ile infüze edi-
lerek verildi (Harvard Apparatus, UK). Ortala-
ma arteriyel basınç, sistolik ve diyastolik arte-
riyel kan basınçlarından OAB= [SB+2(DB)]/3 
formülü kullanılarak hesaplandı6. 
 
Deney Protokolu 
  
Deney protokolu iki bölüm olarak planlandı. 
İlk bölümde, amitriptilinin oluşturduğu kardiyo-
vasküler toksik etkilerin adenozin reseptör 
antagonistleri ile geri döndürülebilirliği araştı-
rılırken, ikinci bölümde amitriptilin ile oluşturu-
lan hipotansiyon ve diğer kardiyovasküler 
toksik etkilerde adenozin reseptörlerinin rolü 
araştırıldı.   
 
Cerrahi işlemler tamamlandıktan sonra 15 dk. 
sıçanların stabilizasyonu için beklendi.  Stabi-
lizasyon sonrası sistolik arteriyel kan basıncı 

(SB) 90 mmHg’nın altında olan sıçanlar 
deneye alınmadı.  
 
Ön Çalışma 
 
Amitriptilinin 15 dakika içinde ortalama arteri-
yel basınçta %40-45 azalma yapan dozu 
bulundu (n= 6). Tüm sıçanlarda amitriptilin 
zehirlenmesi 0.94 mg/kg/dk dozunda ami-
triptilin infüzyonu (0.05mL/kg/dk) ile oluşturul-
du. Amitriptilin infüzyonuna başlanmadan 3 
dk önce tüm sıçanlara adenozin A3 resep-
törleri aracılığıyla oluşan hipotansiyonu bloke 
etmek amacıyla mast hücre stabilizatörü sod-
yum kromoglikat (kromolin, 10 mg/kg) intra-
venöz yolla uygulandı15.  
 
Adenozin antagonistlerinin çözücüsü olan di-
metil sülfoksidin (DMSO) amitriptilin ile oluşan 
kardiyovasküler toksisite üzerine etkisi test 
edildi. Bu amaçla bir gruba amitriptilin infüz-
yonundan sonra 60 dk, diğer gruba amitriptilin 
infüzyonundan önce 20.dk tek başına DMSO 
(%1) infüzyonu yapıldı (n= 4, n= 8 sırasıyla). 
 
Protokol 1 
 
Amitriptilinin oluşturduğu kardiyovasküler 
toksisitede adenozin reseptör antagonist- 
lerinin etkisi 
 
Tüm sıçanlara, 0.94 mg/kg/dk dozunda 
amitriptilin OAB’da %40-45 azalma 
oluşturuncaya kadar infüze edildi. Bu sürenin 
sonunda randomize olarak üç gruba ayrılan 
sıçanlara; 20 µg/kg/dk DPCPX (8-cyclopen-
tyl-1,3-Dipropylxanthine, selektif A1 reseptör 
antagonisti, n= 8), 24 µg/kg/dk CSC (8-(3-
chlorostyryl) caffeine, selektif A2a reseptör an-
tagonisti, n= 8), veya eşit volümde %5 deks-
troz  (n= 8) 60 dk boyunca infüze edildi18-19. 
 
Protokol 2 
 
Amitriptilinin oluşturduğu kardiyovasküler 
toksisitede adenozin reseptörlerinin rolü 
 
Sıçanlar kromolin enjeksiyonundan sonra  
randomize olarak üç gruba ayrıldı. Amitriptilin 
infüzyonuna başlamadan 20 dk önce tedavi 
grubundaki sıçanlara adenozin A1 ve A2a re-
septörlerini bloke etmek için sırasıyla 20 µg/ 
kg/dk  DPCPX (n=8) veya 24 µg/kg/dk CSC 
(n= 8) infüze edilirken, kontrol grubuna eşit 
hacimde %5 dekstroz (n=8) infüzyonu yapıldı. 
Bu sürenin sonunda 0.94 mg/kg/dk dozunda 
ami-triptilin 60 dk boyunca infüze edildi. 
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Tüm sıçanlara eşit hacimde sıvı verilmesi için 
deney boyunca ilaç solüsyonları 0.05 mL/kg/ 
dk hızında infüze edildi. 
 
Kullanılan Maddeler 
 
Amitriptilin (trisiklik antidepresan ilaç) (Merck 
Chem. Comp., Darmstadt, Germany); 8-cyc-
lopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX) (se-
lektif adenozin A1 reseptör antagonisti (Sigma 
Chem. Comp., St. Louis, MO, USA); 8-(3-
chlorostyryl)caffeine (CSC) (selektif adenozin 
A2a reseptör antagonisti (Sigma Chem. 
Comp., St. Louis, MO, USA); sodyum kromo-
glikat (kromolin) (mast hücre membran stabili-
zatörü) (Sigma Chem. Comp., St. Louis, MO, 
USA); dimetil sülfoksid (DMSO) (DPCPX ve 
CSC’nin çözücüsü) (Sigma Chem. Comp., St. 
Louis, MO, USA); üretan (Sigma Chem. 
Comp., St. Louis, MO, USA); α-kloraloz (Sig-
ma Chem. Comp., St. Louis, MO, USA). 
 
İlaçların Hazırlanışı 
 
Üretan 300 mg/ml'de olacak şekilde noniyo-
nize suda hazırlandı. α-Kloraloz 20 mg/ml'de 
olacak şekilde noniyonize suda hazırlandı. 
Amitriptilin HCl 30 mg/ml'de olacak şekilde 
noniyonize suda hazırlandı. Sodyum kromo-
glikat (kromolin) 12 mg/ml'de olacak şekilde 
noniyonize suda hazırlandı. DPCPX 4 mg/ml' 
de olacak şekilde DMSO (%1) içinde 
hazırlandı. CSC 6 mg/mL'de olacak şekilde 
DMSO (%1) içinde hazırlandı. 
 
İstatistiksel Analiz 
 
İstatistiksel analiz verilerin % cevap değerleri 
hesaplanarak yapıldı. Grup içi karşılaştırma-
da Student’ın t testinin eşler arası farkın 
anlamlılık testi (paired t-test), üç grup arasın-
daki farkın değerlendirilmesinde varyans 
analizi (ANOVA) ve takiben Tukey-Kramer 
multiple karşılaştırma testleri, yaşam süreleri-
nin karşılaştırılması için ise Kaplan-Meier 
prosedürü ve log-rank testleri kullanıldı  
(Graphpad Instat V2.05a-1994). Tüm veriler 
ortalama ± standart hata ortalaması (SH) 
olarak gösterildi. Çalışmamızda p<0.05 ista-
tistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR 
 
Gruplar arasında başlangıç ve kromolin en-
jeksiyonu sonrası OAB, KAH ve QRS süreleri 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadı (p>0.05). Ayrıca tüm grup-

larda kromolin uygulamasını takiben OAB, 
KAH ve QRS sürelerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir değişiklik saptanmadı (p>0.05).    
 
Adenozin antagonistlerinin çözücüsü olan 
DMSO’nun etkisinin test edildiği ön çalışma-
da; amitriptilin infüzyonundan önce ve sonra 
verilen DMSO’nun dekstroz grubuna göre 
OAB, KAH, QRS ve yaşam sürelerinde ista-
tistiksel olarak anlamlı bir değişiklik oluştur-
madığı gösterildi (p>0.05).      
 
Protokol 1 
 
Amitriptilinin oluşturduğu kardiyovasküler 
toksisitede adenozin reseptör antagonist-
lerinin etkisi  
 
Amitriptilin infüzyonu 15 dk içinde OAB’da, 
başlangıç değerlerine göre anlamlı inhibisyon 
oluşturdu (p<0.05). Gruplar arası amitriptilin 
sonrası OAB da oluşan, ortalama % inhibis-
yon değerleri arasında istatistiksel olarak  an-
lamlı bir  fark bulunmadı (dekstroz grubunda 
%57.9±0.9; DPCPX grubunda %58.9±0.8;  ve 
CSC grubunda %55.9±1.7, p>0.05). Gruplar 
arasındaki farkın istatistiksel analizi dekstroz 
grubunda 35. dk'dan sonra ölümlerin artması 
nedeniyle 0-35 dk için yapıldı. Dekstroz infüz-
yonu amitriptilinin oluşturduğu OAB inhibisyo-
nu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
değişiklik oluşturmadı (p>0.05). DPCPX ve 
CSC  infüzyonunun; amitriptilinin OAB üzerin-
de oluşturduğu inhibisyonu istatistiksel olarak 
anlamlı derecede artırdığı saptandı (DPCPX 
için; %88.5±2.8, p<0.0001, 25. dk; %97.3± 
4.6, p<0.0001, 35. dk; CSC için %75.6±4.7, 
p<0.01, 25. dk; %89.8±6.5, p<0.001, 35. dk). 
(Tablo 1). 
 
Dekstroz grubu ile karşılaştırıldığında DPCPX 
infüzyonu OAB’da 10. ve 20. dk’larda istatis-
tiksel olarak anlamlı bir artış oluştururken 
(sırasıyla; %50.1±14.7, %88.5±2.8, p<0.01, 
%95 CI –62.2 - –14.5, 10.dk; %58.8±4.2, 
%97.3±4.6, p<0.05, 95 % CI –49.3- -1.6, 20. 
dk), CSC infüzyonunun oluşturduğu artış 
yalnızca 10. dk’da anlamlı bulundu (sırasıyla; 
%50.1±14.7, %75.6±4.7, p<0.05, %95 CI –
49.3- –1.6, 10. dk). Bu etkide DPCPX ve CSC 
infüzyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadı (Şekil 1a). 
 
Tüm deney gruplarında; KAH'da, deney bo-
yunca istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
saptanmadı (Tablo1, Şekil 1b). 
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Tablo 1. Amitriptilin infüzyonundan sonra verilen ilaçların OAB, KAH ve QRS süreleri üzerine etkisi. 
 

 
(*), (**),(***) sırasıyla, p<0.05, p<0.01, p<0.0001, başlangıç değerine göre. (#),(##),(###) sırasıyla, p<0.01, p<0.001, 
p<0.0001, amitriptiline göre. Amt= Amitriptilin. 
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Amitriptilin infüzyonu 15 dk içinde QRS süre-
lerinde başlangıç değerlerine göre anlamlı 
uzama oluşturdu (p<0.05). Gruplar arası, 
amitriptilin sonrası QRS sürelerinde oluşan 
uzama karşılaştırıldığında  istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadı (dekstroz grubun-
da, %129.9±3.1; DPCPX grubunda,  %135.2± 
4.1; CSC grubunda, %135.6±6.9, p>0.05). 
Dekstroz infüzyonu amitriptilin sonrası oluşan 
QRS sürelerindeki uzama üzerinde istatistik-
sel olarak anlamlı bir değişiklik oluşturmadı 
(p>0.05). DPCPX ve CSC infüzyonu; amitrip-
tilinin QRS süresi üzerinde oluşturduğu inhi-
bisyonu istatistiksel olarak anlamlı derecede 
düzeltti (sırasıyla, p<0.0001, p<0.001, 15. dk; 
p<0.0001, p<0.001, 25. dk) (Tablo 1). 
 
Dekstroz grubu ile karşılaştırıldığında DPCPX 
ve CSC infüzyonu QRS sürelerinde 10. ve 
20. dk’larda istatistiksel olarak anlamlı düzelt-
me oluşturdu (sırasıyla %131.9±5.3, %102.3± 
3.4, %109.4±5.3, p<0.01, %95 CI 8.4 - 50.9; 
p<0.05, %95 CI 1.2 - 43.7, 25. dk; %136.6± 
13.5, %98.1±2.8, %109.4±5.3, p<0.01, %95 
CI 12.6 – 64.2; p<0.05, %95 CI 1.3 – 52.9, 
35. dk). Bu etkide DPCPX ve CSC infüzyonu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadı (Şekil 1c). 
 
Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak yapılan bir 
saatlik yaşam hızı analizi DPCPX ve CSC 
infüzyonu yapılan grupta %100 olarak bulu-
nurken dekstroz grubunda %0’dı.  Gruplar 
arası  yaşam  hızları  arasındaki fark istatistik- 
sel olarak anlamlı bulundu (p<0.00001). 
Ortanca yaşam süreleri tedavi edilen grupta 
60 dk, dekstroz grubunda ise 8 dk olarak 
hesaplandı (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Gruplar arası yaşam sürelerinin karşılaştırıl-
ması. 
 
 
 

Protokol 2 
 
Amitriptilinin oluşturduğu kardiyovasküler 
toksisitede adenozin reseptörlerinin rolü 
 
Amitriptilin infüzyonundan önce 20 dk infüze 
edilen DPCPX ve CSC; OAB, KAH ve QRS 
süresinde başlangıç değerlerine göre istatis-
tiksel olarak anlamlı bir değişiklik oluşturmadı 
(Tablo 2). İstatistiksel analiz dekstroz grubun-
da 40. dk'dan sonra ölümlerin artması nede-
niyle 0-40 dk için yapıldı. Dekstroz grubunda; 
amitriptilin infüzyonu OAB da istatistiksel 
olarak anlamlı azalma oluşturdu (%81.8±5.4, 
p<0.05, 30. dk; %64.9±4.7, p<0.01, 40. dk, 
Tablo 2). DPCPX ve CSC verilen gruplarda 
amitriptilin infüzyonundan sonra OAB da ista-
tistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptan-
madı (sırasıyla %99.5±2.6, %102.4±2.6, 30. 
dk; %98.0±2.9, %93.5±6.0, 40. dk  p>0.05) 
(Tablo 2). DPCPX ve CSC tedavisinden son-
ra başlanan amitriptilin infüzyonu dekstroz 
grubu ile karşılaştırıldığında OAB da anlamlı 
bir azalmaya yol açmadı (sırasıyla; %99.5± 
2.6, %102.4±2.6, %81.8±5.4, p<0.01, %95 CI 
–31.1 - –4.2, %95 CI –34 - –7.2, 30. dk; 
%98.0±2.9, %93.5±6.0, %64.9±4.7, p<0.001, 
%95 CI –50.2 - –15.9;  p<0.01, %95 CI –45.8 
- –11.5, 40. dk) (Şekil 3a).  
 
Tüm deney gruplarında; KAH'da, deney bo-
yunca istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
saptanmadı (Tablo2, Şekil 3b). 
 
Dekstroz grubunda; amitriptilin infüzyonu 
QRS süresinde istatistiksel olarak anlamlı 
uzama  oluşturdu (sırasıyla %135.4±12.4, 30. 
dk; %164.3±21.0, 40. dk, p<0.05) (Tablo 2). 
DPCPX ve CSC verilen gruplarda amitriptilin 
infüzyonu QRS süresinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir değişiklik oluşturmadı (sırasıyla 
30. dk, 40. dk, p>0.05) (Tablo 2). DPCPX ve 
CSC tedavisinden sonra başlanan amitriptilin 
infüzyonu dekstroz grubu ile karşılaştırıldığın-
da QRS süresinde anlamlı bir uzamaya yol 
açmadı (sırasıyla %87.4±5.4, %95.8±4.2, 
%135.4±12.4, p<0.01, %95 CI 18.9 – 77.1, 
%95 CI 10.4 – 68.7, 30. dk; %91.6±4.7, 
%112.5±8.2, %164.3±21.0, p<0.01, %95 CI 
27.8 – 117.7; p<0.05, %95 CI 6.8 – 96.7, 40. 
dk) (Şekil 3c).  
 
 
 
 
 
 



 

 46

 
 
 

0

25

50

75

100

125

150

0 20 30 40

Zaman (dakika)

O
rt

al
am

a 
ar

te
riy

el
 b

as
ın

ç(
m

m
H

g) Dekstroz+Amitriptilin
DPCPX+Amitriptilin
CSC+Amitriptilin 

 **

 **

 *** 

 **

Amitriptilin

ön tedavi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Amitriptilin infüzyonundan önce verilen ilaçların OAB, KAH ve QRS süreleri üzerine etkisi. (*),(**),(***), p<0.05,  
p<0.01, p<0.001 dekstroz grubuna göre. 
  

Tablo 2. Amitriptilin infüzyonundan önce verilen ilaçların OAB, KAH ve QRS süreleri üzerine etkisi. (*), (**), sırasıyla 
p<0.05, p<0.01, vs. 20.dk’ya (ilaç tedavisi) göre. Amt=amitriptilin. 
 
 0.dk 

(başlangıç) 
20.dk  
(ilaç tedavisi) 
 

30.dk 40.dk 

Ortalama arteriyel basınç (mmHg)     
Dekstroz + Amt  110.9±4.9 109.1±3.1 88.6±5.2 * 67.4±4.3 ** 
DPCPX + Amt  108.3±4.7 106.6±3.1 106.0±3.7 104.7±4.6 
CSC + Amt 106.2±5.5 107.7±5.5 109.8±5.0 98.9±4.5 
DMSO + Amt 106.9±5.3 106.3±4.9 81.4±4.2 ** 75.7±5.9 ** 
Kalp atım hızı(atım/dk)     
Dekstroz + Amt  352.5±7.5 352.5±17.7 352.5±9.4 347.1±12.9 
DPCPX + Amt 375.0±8.0 382.5±10.9 386.3±10.5 378.8±7.9 
CSC + Amt  371.3±7.9 363.8±3.8 371.3±7.9 363.8±3.8 
DMSO + Amt 367.5±7.5 367.5±7.5 337.5±19.4 342.8±17.1 
QRS süresi (ms)     
Dekstroz + Amt   11.9±0.9 11.9±0.9 15.6±1.1* 17.9±1.5 * 
DPCPX + Amt  12.1±0.9 12.6±1.3 10.6±0.6 11.3±0.8 
CSC + Amt 14.4±0.6 12.5±0.9 11.9±0.9 13.8±0.8 
DMSO + Amt 12.5±0.9 14.4±0.6 16.9±0.9 * 17.1±1.0 * 
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Kaplan–Meier yöntemi kullanılarak yapılan bir 
saatlik yaşam hızı analizi DPCPX grubunda 
%50, CSC grubunda %62.5 olarak bulunur-
ken dekstroz grubunda %0’dı. Gruplar arası 
yaşam hızları arasındaki fark istatistiksel ola-
rak anlamlı bulundu (p<0.0001). Ortanca ya-
şam süreleri DPCPX ve CSC verilen gruplar-
da sırasıyla 58.0 dk ve 60. dk iken dekstroz 
grubunda 30 dk olarak hesaplandı (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Gruplar arası yaşam sürelerinin karşılaştırıl-
ması. 
 
TARTIŞMA 
 
Çalışmamızda; amitriptilin infüzyonundan 
sonra verilen selektif adenozin A1 reseptör 
antagonisti (DPCPX) ve selektif  adenozin A2a 
antagonisti (CSC) infüzyonu, ortalama arteri-
yel basınçta oluşan azalmayı ve QRS süre-
sindeki uzamayı anlamlı olarak düzeltti. Ade-
nozin antagonistleri yaşam süresini artırarak 
amitriptilin zehirlenmesindeki mortaliteyi a-
zalttı. Ayrıca çalışmamızda amitriptilinden ön-
ce infüze edilen adenozin antagonistlerinin de 
(DPCPX veya CSC) amitriptilin zehirlenme-
sine bağlı oluşan hipotansiyonu ve QRS süre-
sindeki uzamayı engellediği, yaşam süresini 
uzattığı bulundu. Tüm deney boyunca kalp 
atım hızında istatistiksel olarak anlamlı bir 
değişiklik olmadı.   
 
Adenozin birçok fizyolojik ve patofizyolojik 
olayda rol oynayan endojen bir nükleoziddir. 
Adenozin kardiyovasküler sistemde etkilerini  
A1, A2a ve A3 reseptörleri aracılığı ile yapmak-
tadır. Adenozinin; A1 reseptörleri üzerinden 
kardiyak depresyon oluşturarak, A2a resep-
törleri üzerinden periferik vazodilatasyon ya-
parak ve A3 reseptörleri üzerinden mast hüc-
re degranülasyonu sonucu histamin salını-
mına yol açarak hipotansif etki oluşturduğu 
gösterilmiştir12-15. Sıçanlarda adenozinin fiz-
yolojik vazodilatör tonusun düzenlenmesine 

katkıda bulunduğu; renin salınımını ve norad-
renerjik iletimi  inhibe ederek kalp atım hızı ve 
kan basıncını azalttığı bildirilmiştir20-21. Sıçan-
larda yapılan çalışmalarda;  nonselektif ade-
nozin reseptör antagonistleri ile kronik teda-
vinin hipertansiyon ve kardiyovasküler sis-
temde yapısal değişikliklere yol açtığı bulun-
muştur16-17. 
 
Amitriptilin zehirlenmesine bağlı oluşan kardi-
yovasküler toksisitenin karakteristik bulguları 
iletimde gecikme, aritmiler ve hipotansiyon-
dur. Çeşitli ajanlar amitriptilin zehirlenmesine 
bağlı hipotansiyonu geri çevirebilir. Birbirini 
izleyen iki çalışmada nitrik oksid sentaz inhi-
bitörü L-NAME’nin TSA zehirlenmesinde olu-
şan hipotansiyonu düzelttiği gösterilmiştir. 
Pentel ve ark. L-NAME’in sıçanlarda bir TSA 
olan desipramin bağlı oluşan hipotansiyonu 
düzelttiğini ancak yaşam süresini etkilemedi-
ğini göstermişlerdir5. Tunçok ve ark. ise L-
NAME’in sıçanlarda amitriptilin zehirlenmesi-
ne bağlı oluşan hipotansiyonu düzelttiğini ve 
yaşam süresini uzattığını bildirmişlerdir6. Ça-
lışmamızda adenozin antagonistleri amitrip-
tilin zehirlenmesinde oluşan hipotansiyonu 
belirgin şekilde düzelttiği gösterilmiştir. Bu 
düzelme endojen adenozinin A1 ve A2a resep-
törleri aracılığı ile oluşan hipotansif tonusu-
nun antagonize edilmesi ile açıklanabilir. Elde 
ettiğimiz bulgular selektif adenozin A1 resep-
tör antagonistinin endojen adenozinin negatif 
inotrop etkisini ortadan kaldırarak, selektif 
adenozin A2a  reseptör  antagonistinin  ise en- 
dojen adenozinin periferik vazodilatör etkisini  
azaltarak hipotansiyonu düzelttiğini düşündür-
mektedir. Çalışmamızın ilk bölümünde sıçan-
larda amitriptilin zehirlenmesi sonucu oluşan 
hipotansiyonun selektif adenozin A1 ve A2a 
antagonistleri ile geri döndürülebilmesi ami-
triptilinin oluşturduğu kardiyak toksisitenin pa-
tofizyolojisi üzerinde adenozin reseptörlerinin  
rolünü açıklayamamaktadır. Bu yüzden çalış-
manın ikinci bölümünde adenozin reseptör 
antagonistleri DPCPX ve CSC amitriptilin 
infüzyonundan önce verilerek amitriptiline 
bağlı gelişen hipotansiyonu önleyip, önleye-
medikleri araştırılmıştır. Amitriptilin infüzyo-
nundan önce verilen adenozin reseptör anta-
gonistleri ile amitriptiline bağlı gelişen hipo-
tansiyonun önlenmesi, amitriptilin zehirlenme-
sinde oluşan hipotansiyonda adenozin A1 ve 
A2a reseptör aktivasyonunun rol oynayabile-
ceğini düşündürmektedir.    
 
TSA’lar miyokard hücrelerinde aksiyon potan-
siyelinin Faz 0’ı sırasında hücre içine olan 
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hızlı sodyum kanallarından sodyum girişini 
yavaşlatarak kardiyak depresyon ve ventrikül-
lerde ileti gecikmelerine neden olurlar. Bu 
durum EKG’de QRS süresinin uzamasına yol 
açar3. QRS süresinde uzama gelişen hasta-
larda sodyum bikarbonat tedavisi etkin bulun-
muştur.  Sodyum bikarbonat tedavisi TSA’ın 
ekstrasellüler sodyum konsantrasyonundaki 
artışa bağlı gelişen membran depresan etkile-
ri geri çevirerek etki göstermektedir3-4. Çalış-
mamızda amitriptilin infüzyonunun neden ol-
duğu QRS süresindeki uzama adenozin re-
septör antagonistleri DPCPX ve CSC infüzyo-
nu ile düzeldi. Ayrıca çalışmamızın ikinci bö-
lümünde amitriptilin infüzyonundan önce veri-
len adenozin antagonistlerinin QRS süresinde 
oluşan uzamayı önlediği gösterildi.  
 
Çalışmamızda adenozin antagonistlerinin sı-
çan amitriptilin zehirlenme modelinde yaşam 
süresini uzattığı gösterilmiştir. Tunçok ve ark. 
L-NAME’in amitriptilin zehirlenmesinde ya-
şam süresini %40 oranında uzattığını göster-
mişlerdir6. Çalışmamızda amitriptilin infüzyo-
nundan önce verilen adenozin antagonistleri 
yaşam süresini %50-60 oranında uzatırken, 
çalışmanın birinci bölümde adenozin antago-
nistlerinin yaşam süresini %100 uzattığı bu-
lunmuştur. Yaşamın devamlılığı için çok 
önemli bir faktör olan vital organların perfüz-
yonu sistemik kan basıncının artırılması ve 
iletim gecikmelerinin önlenmesi ile korunabilir. 
Adenozin antagonistleri kan basıncındaki 
düşmeyi ve ileti bozukluklarını düzeltip, ami-
triptiline bağlı kardiyak depresyonun ortadan 
kaldırarak yaşamsal organların perfüzyonunu 
düzeltmek suretiyle yaşam süresini artırmış 
olabilir.    
     
SONUÇ 
 
Çalışmamızda amitriptilin infüzyonundan son-
ra verilen selektif adenozin A1 reseptör anta-
gonisti (DPCPX) ve selektif  adenozin A2a 
antagonisti (CSC) amitriptilin zehirlenmesinde 
oluşan hipotansiyonu ve QRS süresindeki 
uzamayı düzeltti. Ayrıca amitriptilin infüzyo-
nundan önce verilen adenozin reseptör anta-
gonistleri ile amitriptilinin oluşturduğu hipotan-
siyon ve QRS süresindeki uzama önlendi. 
Her iki deney protokolünde de adenozin anta-
gonistlerinin yaşam süresini uzattığı bulundu. 
Elde edilen bu sonuçlar amitriptilin zehirlen-
mesinde oluşan kardiyovasküler toksisite 
bulgularının gelişmesinde adenozin A1 ve A2a 
reseptörlerinin rol oynayabileceğini düşündür-
mektedir. Bu çalışmanın sonuçları adenozin 

reseptör antagonistlerinin amitriptilin zehirlen-
mesinde oluşan kardiyovasküler toksisitenin 
önlenmesi için yeni bir antidot olarak kulla-
nımına yol gösterici olacaktır.  
 
Ancak amitriptilinin oluşturduğu kardiyovaskü-
ler toksik etkilerin mekanizmasında kardiyak 
veya periferik damarlarda bulunan adenozin 
reseptörlerinden hangisinin aktivasyonunun  
daha baskın olduğunun gösterilmesi için ileri 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışmamızı izleyen 2 ayrı çalışma 
daha planlanmıştır. Bunlardan birinde “izole 
sıçan kalp modelinde yüksek doz amitriptilin 
ile oluşturulan kardiyotoksik etkinin mekaniz-
masında adenozin reseptörlerinin rolünün” 
araştırılması, diğerinde ise “izole sıçan aor-
tunda amitriptilinin oluşturduğu vazodilatör et-
kide adenozin reseptörlerin rolünün” araştırıl-
ması planlanarak çalışmalara başlanmıştır.  
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Tıbbi Farmakoloji Uzmanlığı; Dokuz Eylül  Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., İzmir, Nisan 
1994–Nisan 1998.  

Lisans; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir (1985- 
1991). 

 
Akademik Kariyer 
 
Pratisyen Hekim; 4 Nolu Merkez Sağlık Ocağı, 

Kırıkkkale, 1991-1994. 
Araştırma Görevlisi; Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Farmakoloji Ab.D, İzmir, Nisan 1994–
Nisan 1998. 

Uzman Doktor; Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakül-
tesi, Farmakoloji Ab.D, İzmir, Nisan 1998- Eylül 
1998. 

Yardımcı Doçent; Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Farmakoloji Ab.D, İzmir, Eylül 1998- . 

 
Mesleki Eğitim 
 
1. Participated at the Workshop on Program 

Evaluation in Medical Education, Held at 
Dokuz Eylul University School of Medicine, 
Izmir, 8 Nisan 2004. 

2. Langendorf İzole Perfüze Kalp Modeli ve 
Araştırmalarda Kullanım Alanları. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 13 Kasım 
2003.   

3. Pharmacogenetics course. 6 th Congress of the 
European Association for Clinical Pharmaco-
logy and Therapeutics, İstanbul, Türkiye, 24-28 
Haziran 2003. 

4. Deneysel düşük perfüzyon modelleri kursu. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmako-
loji Anabilim Dalı, Ankara, 5-6 Şubat 2001. 

5. Kanıta Dayalı ve Eleştirisel Değer Biçme 
Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
İzmir, 6-8 Mart 2002. 

6. Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, 
Hazırlanması ve Desteklenmesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 12 Ocak 2001. 
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7. Monitörlük sertifika kursu, XVI. Ulusal Farma-
koloji Kongresi, Türk Farmakoloji Derneği, 
Kuşadası, İzmir, 2 Ekim 2001. 

8. Türkiye’de Akılcı İlaç kullanımı ilkelerinin yerleş-
tirilmesinde Farmakoterapi eğitimi ve Klinik Far-
makolojinin yeri çalışma toplantısı, Kızılcaha-
mam, Ankara. 27-30 Eylül 1999 

9. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2-5 Mart 
1999. 

10. Fifth Training Course on Teaching Rational 
Drug Therapy, Groningen, The Netherlands, 
12- 21 Ağustos 1998. 

11. Klinik Eğitim Becerileri kursu,  Dokuz Eylül Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 22- 25 Eylül 
1997. 

12. Biyosinyal 96, Biyolojik Sinyal Kaydı ve İşleme 
Yöntemleri Yaz Okulu, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, İzmir 1-6 Eylül 1996. 

13. Araştırma planlaması kursu, Türk Tabipler Bir-
liği İzmir Tabip Odası, İzmir. Ocak-Nisan 1995. 

 
Ödüller 
 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1997). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1997). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1997). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1999). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (1999). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2001). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2002). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2003). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2004). 
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2004). 
Birincilik ödülü (Poster yarışması, Dokuz Eylül Üni- 

versitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Sağlık Bilimleri Günü, İzmir, 2004). 

Birincilik ödülü (Poster yarışması, Ulusal Toksikoloji 
ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2003). 

İkincilik ödülü (Poster yarışması, Ulusal Toksikoloji 
ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2003). 

Micromedex International Travel Award, Research 
Award Committee of American Academy of Cli-
nical Toxicology, 2003. 

 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 
 
Türk Farmakoloji Derneği, 1994-  
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği , 31 Ekim 2000-  
Klinik Farmakoloji Derneği, 2001-  
 
Yayın Listesi 
 
I. Araştırma Projeleri 

    
1. Sıçan organofosfat zehirlenme modelinde ade-

nozin reseptör agonistleri atropin ve pralidok-
simin karşılaştırmalı etkileri, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 
04.KB.SAĞ.068, Araştırmacı, 2004 (Çalışma 
tamamlanarak yayın olarak değerlendirilmek 
üzere Human and Experimental Toxicology  
dergisine gönderilmiştir). 

2. İzole perfüze normal ve hiperkolesterolemik tav-
şan kalbinde St. Thomas Hospital Kardiyoplejik 
solüsyonuna eklenen propofolün iskemi-reper-

füzyon hasarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 04.KB. 
SAĞ.071, Araştırmacı, 2004 (Çalışma devam 
ediyor) 

3. İzole sıçan kalp modelinde yüksek doz amitrip-
tilin ile oluşturulan kardiyotoksik etkinin meka-
nizmasında adenozin reseptörlerinin rolü. Do-
kuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje-
leri Müdürlüğü, 03.KB.SAĞ.00, Araştırmacı, 
2004 (Çalışma devam ediyor)  

4. Sıçanlarda yüksek doz amitriptilinin oluşturduğu 
hipotansiyonda adenozinin rolü, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdür-
lüğü, 02.KB. SAĞ.055, Proje Yöneticisi, 2002 
(Bu proje ve devamı J Toxicol Clin Toxicol 
42(7): 945-54, 2004). 

5. Sıçanlarda P.O ve I.V yolla verilen CsA’ nın far-
makokinetiğine diltiazemin etkisi. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdür-
lüğü, 0909.20.02.15, Proje Yöneticisi, 2000 (Eur 
J Drug Metab Pharmacokinet  29(2): 119-123, 
2004).                 

6. Diabetik sıçanlarda metotreksatın  farmakokine-
tiğinde sirkadian ritmin rolü.  Dokuz Eylül Üni-
versitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 
0909.20.02.13, Araştırmacı, 2000 (Biol Rhythm 
Res) (baskıda).             

 
II. Araştırma Makaleleri  
 
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 
1. Gumustekin M, Kalkan S, Murat N, Gur O, 

Hocaoglu N, Gidener S. The role of circadian 
rhythm on the pharmacokinetic of methotrexate 
in streptozotocin-induced diabetes mellitus rats. 
Biol Rhythm Res (baskıda). 

2. Kalkan S, Aygoren O, Akgun A, Gidener S, 
Guven H, Tuncok Y. Do adenosine receptors 
play a role in amitriptyline-induced cardiovas-
cular toxicity in rats. J Toxicol Clin Toxicol 
42(7): 945-954, 2004. 

3. Kalkan S, Gumustekin M, Aygoren O, Tuncok 
Y, Gelal A, Guven H. The interaction of 
diltiazem with oral and intravenous cyclosporine 
in rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 29(2): 
119-123, 2004. 

4. Yanturalı S, Ergün N, Eminoğlu E, Kalkan S, 
Tunçok Y. Life threatening tongue angioedema 
associated with angiotensin converting enzyme 
Inhibitor. Vet Hum Toxicol 46(2): 85-86, 2004.  

5. Kalkan S, Cevik AA, Cavdar C, Aygoren O,  
Akgun A, Ergun N , Tuncok Y. Acute methanol 
poisonings reported to drug and poison infor-
mation center (DPIC) in Izmir, Turkey. Vet Hum 
Toxicol 45(6): 334-7, 2003. 

6. Kalkan S, Erdoğan A, Aygören O, Çapar S, 
Tuncok Y.Pesticide poisonings reported to the 
drug and poison information center in Izmir, 
Turkey. Vet Hum Toxicol 45(1): 50-2, 2003. 

7. Tuncok Y, Kalkan S, Murat N, Arkan F, Guven 
H, Aygoren O, Kurt S. The effect of L-NAME on 
amitriptyline-induced hypotension in rats. J 
Toxicol Clin Toxicol 40 (2): 121-127, 2002.  

8. Gelal A, Gumustekin M, Kalkan S, Guven H, 
Yoruk O. The Effects of subchronic parathion 
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exposure on cyclosporine  pharmacokinetics in 
rats. J Toxicol Environ Health, PartA, 62: 289-
294, 2001.  

9. Kırımlı Ö, Kalkan S, Güneri S, Tuncok Y, 
Akdeniz B, Özdamar M, Güven H. The effects 
of captopril on serum digoxin levels in patients 
with severe congestive heart failure. Int J Clin 
Pharmacol Ther  39 (7): 311-314, 2001. 

10. Öztekin S, Kalkan S, Özzeybek D, Tuncok Y, 
Guven H, Elar Z. The effects of propofol on 
normal and hypercholesterolemic rats. Gen 
Pharmacol: The Vascular System  35(2): 65-69, 
2000. 

11. Murat N, Kalkan S, Gidener S. Effect of 
verapamil on responses to endotelin-1 in aortic 
rings from streptozotocin-induced diabetic rats. 
Pharmacol l Res 40(1): 37-40, 1999..   

12. Öztürk T, Tuncok Y, Kalkan S, Aran G. Mid-
azolam’s cardiac depressant effects and their 
lack of reversal by flumazenil in an isolated 
rabbit hearts. Pharm Res 39(4): 283-287, 1999. 

13. Tuncok Y, Hazan E, Oto Ö, Güven H, Catalyü-
rek H, Kalkan S. Relationship between high 
serum digoxin levels and toxicity. Int J Clin 
Pharmacol Ther 35(9): 366-368, 1997. 

14. Gidener S, Kalkan S, Küpelioğlu Ali, Güre A. 
The effects of acute bilateral adrenalectomy on 
serotonin- induced inhibition of gastric acid 
secretion and acute gastric mucosal injury in 
rats Int J Exp Pathol 77: 163- 166, 1996. 

15. Tuncok Y, Apaydın Ş, Kalkan S, Ateş M, Güven 
H. The effects of amrinone and glucagon on 
verapamil-induced cardiovascular toxicity in 
anaesthetized rats. Int J Exp Pathol 77: 207-
212, 1996. 

 
Ulusal  Dergilerde Yayınlanan Makaleler 
 

1. Öztekin S, Kalkan Ş, Mavioğlu O, Elmas T, 
Elar Z, Güven H. Sigara kullananlarda cinsi-
yet ve menopozun serum lidokain düzeyleri 
üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dergisi, 17(2): 119-1124, 2003. 

2. İyilikçi L, Çatal D, Gökel E, Onat Ü, Kalkan 
Ş. Endoskopik mesane girişimlerinde intra-
vezikal lidokain uygulaması. Türk Anest 
Rean Cem Mecmuası, 28: 162-165, 2000. 

3. Kalkan Ş, Tuncok Y. İzole sıçan atriyumun-
da adenozinin oluşturduğu negatif kronot-
ropik etkide nitrik oksidin rolü. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(3): 
243-248, 1998. 

4. Öztekin S, Kalkan Ş, Özzeybek D, Tunçok 
Y, Güven H, Elar Z. Propofolün normal ve 
hiperkolesterolemik tavşan izole kalbine 
etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dergisi, 12(3): 261-270, 1998. 

5. Kalkan Ş, Tunçok Y, Güven H. İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezine bildirilen olgular. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 
12(3): 275-283, 1998.  

6. Murat N, Gidener S, Kalkan Ş. Endotelinin 
diabet vasküler hiperaktivitesindeki rolü ve 
kalsiyum antagonistlerinin yararlılığı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12: 
201-207, 1998. 

III. Bildiriler 
 
Uluslararası Kongrelere Sunulan Bildiriler 
 
1. Aygoren O, Kalkan S*, Akgun A, Guven H, 

Tuncok Y. The effect of adenosine receptor 
antagonist on amitriptyline-induced cardiovas-
cular toxicity in rats. North American Congress of 
Clinical Toxicology Annual Meeting, 4-6 Septem-
ber, 2003, Chicago, Illınois (Sözlü Bildiri) (* Sözlü 
bildiri  yapan kişi). 

2. Kalkan S, Gumustekin M, Aygoren O, Tuncok Y, 
Gelal A, Guven H. The interaction of the 
diltiazem with oral and intravenous cyclosporine 
in rats. 6th Congress of the European Association 
for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 24-
28 June 2003, İstanbul, Türkiye (poster). 

3. Eminoglu O, Kalkan S, Guven H, Benker T, Gelal 
A, Gidener S. The effects of age and gender on 
fluvoxamine caffeine interaction in rats. 6th 

Congress of the European Association for 
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 24-28 
June 2003, İstanbul, Türkiye (poster). 

4. Gumustekin M, Kalkan S, Murat N, Gur O, 
Hocaoğlu N, Gidener S. The role of circadian 
rhythm in the pharmacokinetic of methotrexate in 
sidm rats. 6th Congress of the European Associa-
tion for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 
24-28 June 2003, İstanbul, Türkiye (poster ). 

5. Kalkan S, Cevik AA, Erdogan A, Aksay E, 
Tuncok Y. Acute methanol poisoning. The First 
Multinational Middle Eastern Conference on 
Emergency Medicine (1st MECEM), 4-7 October 
2001, İstanbul, Türkiye (poster). 

6. Tuncok Y, Kalkan S, Murat N, Arkan F, Guven H, 
Aygoren O, Kurt S. The effects of L-NAME on 
amitriptyline-induced hypotension in rats. Euro-
pean Association of Poisons Centers and Clinical 
Toxicologists XXI International Congress, 16-19 
May 2001, Barcelona, Spain (sözlü).  

7. Kalkan S, Oztekin S, Ozzeybek D, Tunçok Y, 
Guven H. The effect of propofol on normal and 
hypercholesterolemic isolated rabbit heart. 2 nd 
European congress of pharmacology. 3-7 July 
1999, Budapest, Hungary (poster).  

8. Ozturk T, Tuncok Y, Guven H, Kalkan S, Aran G. 
Effects of midazolam and flumazenil in isolated 
rabbits hearts. Europan Society of Anaesthesio-
logists Annual Congress April 25-28, 1998, 
Barcelona (sözlü).  

9. Guven H, Tuncok Y, Gelal A, Apaydın S, Kalkan 
S, Gidener S, Fowler J. Poisoning reported to 
poison control center in İzmir, Turkey. North 
American Congress of Clinical Toxicology 
September 13-16, 1997, St.Lous, Missouri, USA 
(sözlü).  

10. Tuncok Y, Apaydın S, Kalkan S, Ates M, Guven 
H. The effects of amrinone and glucagon on 
verapamil-induced cardiovascular toxicity in 
anaesthetized rats. XVII. İnternational Congress 
of  the Euroupan Association of Poison Centres 
and Clinical Toxicologists ( EAPCCT) June 4- 7, 
1996, Marsilya, Fransa (poster).    
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Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler  
 
1. Duman M, Ozdemir D, Arslan N, Kalkan Ş. 

Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası gör-
sel halüsinasyonlar: Olgu sunumu. I. Ulusal 
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, 
Mayıs 2004. 

2. Kalkan Ş, Aygören O, Akgün A, Gidener S, 
Güven H, Tunçok Y. Sıçanlarda amitriptilin ile 
oluşturulan kardiyovasküler toksisitede adeno-
zin reseptörlerin rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuni-
yet Töreni ve Sağlık Bilimleri Günü, İzmir, 26 
Ekim 2004. 

3. Kalkan Ş, Ergür B.U, Akgün A, Kaplan YC, 
Kınay AÖ, Tunçok Y. Sıçan organofosfat zehir-
lenme modelinde adenozin A1 reseptör 
etkinliğinin atropin ve pralidoksim ile karşılaş-
tırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Töreni ve 
Sağlık Bilimleri Günü, İzmir, 26 Ekim 2004. 

4. Barış N, Kalkan Ş, Güneri S, Bozdemir V, 
Güven H. Konjestif Kalp yetmezliği tedavisine 
eklenen karvedilol’ün serum digoksin düzeyleri 
üzerine olan etkisinde cinsiyet farklılığının rolü. 
XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 
Kasım 2004.  

5. Aygoren O, Kalkan Ş, Akgun A, Guven H, 
Tuncok Y. Sıçanlarda amitriptilin ile oluşturulan 
kardiyovasküler toksisitede adenozin reseptör-
lerin rolü Türk Farmakoloji Derneği 17. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi, 1. Klinik Farmakoloji 
Sempozyumu, Türk Hollanda farmakoloji 
Dernekleri Ortak Toplantısı, Belek Antalya, 17-
21 Ekim 2003.  

6. Kalkan Ş, Çevik AA, Aygören O, Akgün A, 
Ergün N, Tunçok Y. İlaç ve Zehir Danışma Mer-
kezine bildirilen metanol zehirlenmeleri. Ulusal 
Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 
İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

7. Kalkan Ş, Akgün A, Aygören A, Çapar S, 
Hakgüder G, Yanturalı S, Soytürk M. İlaç ve 
Zehir Danışma Merkezine bildirilen Koroziv 
ajanlarla zehirlenmeler. Ulusal Toksikoloji ve 
Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 8-9 
Mayıs, 2003.  

8. Erdoğan A, Kalkan Ş, Aygören O, Güven H, 
Tunçok Y. İzole tavşan kalbinde midazolamın 
oluşturduğu kardiyak depresan etkide nitrik 
oksidin rolü. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksi-
koloji Sempozyumu, İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

9. Özdemir D, Yıs U, Kalkan Ş, Duman M, Ünal N. 
Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri. Ulusal 
Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 
İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

10. Gümüştekin M, Kalkan Ş, Murat N, Gür O, 
Hocaoglu N, Gidener S. Diabetik sıçanlarda 
metotreksatın farmakokinetiğinde sirkadian rit-
min rolü. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji 
Sempozyumu, İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

11. Eminoğlu Ö, Kalkan Ş, Akdağ H, Tunçok Y, 
Güven H. Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezine bildirilen toksik gaz zehir-
lenmeleri. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksi-
koloji Sempozyumu, İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

12. Karcıoğlu O, Topaçoğlu H, Ünverır P, Bozkurt 
S, Korkmaz T, Kaynak F, Kalkan Ş. Acil servis-
te kostik bileşikleri ile zehirlenmeler. Ulusal 
Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 
İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

13. Benker T, Kalkan Ş, Güven H, Gidener S, Kurt 
S. Dokuz Eylül İlaç ve Zehir Danışma Merke-
zine (ZDM) bildirilen mantar zehirlenmeleri. 
Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempoz-
yumu, İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

14. Kalkan Ş, Gümüştekin M, Aygören O, Tunçok 
Y, Gelal A, Güven H. Sıçanlarda oral ve intra-
venöz verilen siklosporin ile diltiazemin etki-
leşimi. Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji 
Sempozyumu, İzmir, 8-9 Mayıs, 2003.  

15. Kalkan Ş, Erdoğan A, Aygören O, Çapar S, 
Tunçok Y. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen 
pestisidlerle zehirlenmeler. Klinik Toksikoloji 
Derneği 8. Toplantısı, Dr. Refik Saydam Hıfzı-
sıhha Merkezi. Sıhhiye, Ankara, 18 Mayıs 2002. 

16. Kalkan Ş, Tunçok Y, Murat N, Arkan F, Güven 
H, O. Aygören, S. Kurt. Sıçanlarda amitriptiline 
bağlı hipotansiyonda L-NAME’nin etkisi. Türk 
Farmakoloji Derneği XVI. Ulusal Farmakoloji  
Kongresi Kuşadası, İzmir, 1-5 Ekim 2001.  

17. Kalkan Ş, Tunçok Y, Gümüştekin M, Güven H, 
İtil O, Uçan E, Akkoçlu A. Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi gögüs stajında uygulanan 
probleme dayalı ‘‘İyi Reçete Yazma’’ eğitim 
programı. Türk Farmakoloji Derneği XV. Ulusal 
Farmakoloji  Kongresi, Manavgat, Antalya, 1-5 
Kasım 1999.  

18. Kalkan Ş, Kırımlı Ö, Güneri S, Tunçok Y, 
Akdeniz B, Özdamar M, Güven H. Kaptoprilin 
serum digoksin düzeyine etkisi. Türk Farma-
koloji Derneği XV. Ulusal Farmakoloji  Kongresi, 
Manavgat,  Antalya, 1-5 Kasım 1999. 

19. Kalkan Ş, Tunçok Y, Soykan F, Güven H. İzole 
tavşan kalbinde midazolamın oluşturduğu miyo-
kard depresyonuna L-NAME’ in etkisi. Türk Far-
makoloji Derneği XIV. Ulusal Farmakoloji Kong-
resi, Tekirova, Antalya,  2-7 Kasım 1997.  

20. Tunçok Y, Apaydın Ş, Güven H, Kalkan Ş, Ateş 
M. Verapamil toksisitesinde Amrinon, Glukagon 
ve 4- Aminopiridinin etkileri. Türk Farmakoloji 
Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 
Tekirova, Antalya, 4-8 Kasım 1996.   

 
IV. Kitap/Derleme 
 
1. Çeviri: 
 

Emergency medicine: A Comprehensive Study 
Guide. 5th Ed. Companion Handbook. Eds: 
David M Cline, O. John Ma, Judith E. Tintinalli, 
Gabor E. Kelen, J. Stephan Srapczynski, Mc 
Graw Hill 2000. 
Acil Tıp Kapsamlı Çalışma Rehberi, El Kitabı. Ed: 
David M Cline, O. John Ma, Judith E. Tintinalli, 
Gabor E. Kelen, J. Stephan Srapczynski. Çeviri 
Editörü: Arif Alper Çevik. AND 2002. Bölüm 
Toksikoloji- 12. Bölüm (96-113), Çevrilen Konu-
lar: 105-113.  
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GİRİŞ 
 
Sinaptik aşırım, bir aksiyon potansiyelinin 
sinir terminalinden nörotransmiter salıveril-
mesini tetiklemesi ile başlar (1). Presinaptik 
membran, aksiyon potansiyeli ile depolarize 
olunca açılan Ca2+ kanalları aktif zon civarın-
daki kalsiyumu, yaklaşık 100 nM’lık dinlenim 
konsantrasyonlarından senkronize ekzosito-
zun gerçekleştiği 100 µM düzeyine ulaştırır 
(2). Tüm sinapslarda uyarı başına meydana 
gelen veziküler ekzositoz sayısı, salıverilme-
ye hazır vezikül ile veziküllerin salıverilme 
olasılığının çarpımıdır. Bunun sonucu olarak 
santral sinapslardaki var olan düşük vezikül 
sayısı ve düşük salıverilme olasılığı, çoğu 
santral sinir terminaline ulaşan aksiyon potan-
siyellerinin ancak %10-20’sinde nörotrans-
miter salıverilmesine neden olur. Aksiyon po-
tansiyeli-salıverilme ilişkisinin bu kadar düşük 
olasılıklı olması, bu ilişkinin hücre içi ve dışı 
modülatörler ve özellikle de sinapsın kullanım 
sıklığı ile dramatik bir şekilde kontrol edilebil-
mesini sağlar. 
 
Santral sinapslarda, elektron mikroskopi 
çalışmalarında sinaps başına >200 vezikül 
bulunduğu saptanmakla birlikte bu vezikül-
lerin yaklaşık ¼'ünün fonksiyonel olarak 
vezikül döngüsünde yer aldığı bilinmektedir 
(3). Fonksiyonel çalışmalarda nörotransmiter 
salıverilmesinin hızlı ve yavaş olmak üzere iki 
fazdan meydana geldiği saptanmıştır (4). Hız-
lı fazı oluşturan veziküllerin, fonksiyonel ola-
rak ilk önce salıverilmeye hazır (SH) bir 
havuzdan geldiği, bunun yanında ise yavaş 
ekzositozun daha zor mobilize olan rezerv 
havuzdan (RH) gelen veziküllerden kaynak-
landığı bulunmuştur (Şekil 1). Hipokampal 
piramidal nöron sinapslarında SH havuzunda 
yaklaşık 4-8 ve rezerv havuzda ise 17-20 
vezikülün var olduğu hesaplanmıştır (5). SH 
ve rezerv havuzun dışında kalan veziküllerin 
fonksiyonel rolleri henüz bilinmemektedir. 
 
Sinapslarda her bir vezikül benzer yaşam sik-
lusunu takip eder.  Önce  veziküller membran  

 
 
 
civarında toplanır, membrana yanaşırlar 
(docking), salıverilmeye hazır hale gelirler 
(priming) ve Ca2+ uyarısı ile membran ile 
füzyon oluşturup içeriklerini hücredışı aralığa 
boşaltırlar (Şekil 2) (6). Ekzositozu takiben 
yeniden vezikül oluşumu (endositoz) iki yol ile 
olur. 1) Klasik yol (klatrin aracılı yol): Vezikül 
hücre membranından sıfırdan başlanarak 
yapılır (7). 2) Öp ve kaç (kiss and run) yolu 
(8,9): Vezikül ekzositozda tam olarak mem-
bran ile bütünleşmez, içeriğini boşalttıktan 
sonra vezikül bütünlüğünü kaybetmeden geri 
çekilir. Bu noktadan sonra nörotransmiterler 
vezikül içine proton gradiyentini kullanan özel 
taşıyıcılar ile doldurulur. Bu iş için gerekli olan 
proton gradiyenti ATP kullanan vakuoler tip 
proton pompası ile sağlanır ve veziküller tek-
rar salıverilmeye hazır hale gelirler (10). 
 
Nöron terminalleri yüksek hızlarda uyarıl-
dıkları zaman nörotransmiter salıverilmesi 
hızla azalır ve sonunda bir plato düzeyine 
ulaşır. Bu yüksek frekanslı uyarımda geli-şen 
hızlı depresyon fazı SH havuzundaki vezi-
küllerin tükenmesini gösterir. Plato fazı ise 
vezikül döngüsü ve/veya rezerv havuzdan 
gelen yeni veziküller ile meydana gelir ve pla-
to fazının amplitüdü yeni veziküllerin salıveri-
lecekleri bölgeye gelme (endositoz) hızına 
bağlıdır. 

 
 
 
Şekil 1. Fonksiyonel vezikül havuzları. 

Nöronal plastisitede, presinaptik vezikül döngüsünün rolü 
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Şekil 2. Sinaptik vezikül döngüsü. 
 
Beyinde sinaptik iletimin efikasitesi yaşam bo-
yunca devamlı olarak yeniden ayarlanır. Bu 
durum nöronal plastisite olarak adlandırılır. 
Sinaptik gücün ayarlanması çoğunlukla Hebb 
kurallarına göre, pre- ve post-sinaptik aktivite 
ile korele olarak gerçekleşir. Bu aktivitenin 
şiddeti, frekansı ve devam süresi, uygulandığı 
sinapsın gücündeki azalma veya artma şek-
linde gelişecek değişikliklerin düzeyini ve bu 
yeni düzeyin kısa veya kalıcı olacağını belirle-
yen ana faktörlerdir (11, 12). Presinaptik böl-
genin gücünü belirleyen iki ana faktör vardır: 
1) Aksiyon potansiyeli sonucu ulaşılan maksi-
mum Ca2+ konsantrasyonu, 2) Veziküllerin 
salıverilme olasılığı. Salıverilme olasılığı bü-
yük oranda sinaptik vezikül döngü kinetiği ve 
vezikül sayısı ile belirlenir (13, 14). 
 
Sinapslar gelişim süreçlerinde çeşitli aşa-
malardan geçerek yaklaşık 200 vezikül ve üç 
ayrı havuzdan oluşan olgun hallerine gelirler. 
Hipokampal kültürlerde, sinapsların başlan-
gıçta çok az sayıda vezikül içerdiği, ve ilk 
günlerinde tamamen rezerv havuzdan oluş-
tuğu, bir sonraki aşamada (5. günden sonra) 
ise tüm veziküllerin SH havuza göç ettiği ve 
toplam vezikül sayısının artması ile olgun 
hale eriştikleri (2 hafta) saptanmıştır (15). 
 
Uyarılma ile indüklenen veya spontan olarak 
gerçekleşen presinaptik vezikül aktivitesinin 

özellikle kısa dönem plastisitede major rolü 
olduğu bilinmektedir. Sinaptik plastisitede, 
postsinaptik mekanizmalar oldukça çok ince-
lenmiş olmakla beraber presinaptik alan, 
ancak moleküler ve görüntüleme tekniklerinin 
gelişmesi ile son yıllarda ağırlıklı olarak ince-
lenmeye başlanmıştır. 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Hücre Kültürü 
 
Hipokampal nöron kültürleri 1-3 günlük 
Sprague-Dawley sıçan yavrularından ve 
sinaptobrevin-2 mutant fare embriyolarından 
(E18) hazırlandı (16). Nöron kültürlerinde 
sinapslar, fonksiyonel çalışmalardan elde edi-
len verilere dayanılarak 5-10 gün arasında 
immatür ve 14 günden sonrası erişkin olarak 
kabul edildi.  
 
Floresan Görüntüleme 
 
Tüm deneylerde modifiye Tyrode solüs-yonu 
kullanıldı; (mM) 150 NaCl, 4 KCl, 2 MgCl2, 10 
Glikoz, 10 HEPES and 2 CaCl2 (pH 7.4, ~310 
mOsm). Sinapslar FM2-10 (Molecular Pro-
bes, Eugene, OR) veya AM1-44 (Biotium Inc, 
Hayward, CA) boyaları ile inkübe edilen kül-
türlerin yüksek K+ (90 mM) solüsyonu, elektrik 
alan stimülasyonu (30mA, 1ms devam süresi) 
veya 800 mOsm’lık solüsyon uygulanması ile 
dolduruldular. Hipokampal terminaller yüksek 
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K+ solüsyonu veya elektrik alan stimülasyonu 
ile boşaltıldılar. Görüntüler soğutulmuş “inten-
sified” dijital CCD kamera (Roper Scientific, 
Trenton, NJ) ile 1 Hz ve 40 ms’lik ışık darbe-
leri ile 480±20 nm de (505 DCLP, 535±25 
BP) kayıt edildi. Bütün istatistikler Student’in 
t-testi ile yapıldı. Sonuçlar ortalama ± O.S.H 
olarak sunuldu. 
 
Elektron Mikroskopi 
 
Nöron kültürleri, 90 veya 4 mM K+‘lu Tyrode 
solüsyonları ile muamele edildiler. Deney gru-
buna göre, horseradish peroksidaz (10mg/ml, 
Sigma) içeren ve içermeyen solüsyonlar 120 
s veya 5 dakika boyunca uygulandı. Bu süre-
nin sonunda kültürler hızla yıkandılar ve son-
ra 30 dakika boyunca 0.1 M Na+ fosfat tam-
ponu içindeki, %2’lik glutaraldehit ile fikse 
edildiler. Uranil asetat ve kurşun sitrat ile 
boyanan dokulardan hazırlanan 60 nm’lik 
kesitlerde JEOL 1200 EX transmisyon mik-
roskopu ile resimler elde edildi. 
 
Elektrofizyoloji 
 
Bazı deneylerde kültürler 67 nM folimycin 
(Calbiochem, La Jolla, CA) ve 1 µM tetro-
dotoksin (TTX) içeren solüsyon ile muamele 
edildi. Elektrod solüsyonu (mM): 115 Cs-
MeSO3, 10 CsCl, 5 NaCl, 10 HEPES, 0.6 
EGTA, 20 TEA.Cl, 4 Mg-ATP, 0.3 Na2GTP, 
10 QX-314 (pH 7.35, 300 mOsm). Takiben 
piramidal hücreler “whole-cell patch clamp” 
yöntemi ile “patch” edildiler ve membran 
potansiyelleri -70 mV da tutuldu. Veriler, 
Axopatch 200B amplifikatörü ve Clampex 8.0 
yazılımı kullanılarak (Axon Instruments, 
Union City, CA) kayıt edildi. 
 
BULGULAR 
 
Santral sinapslar az sayıda vezikül bulun-
durmalarına ve düşük salıverilme olasılıkla-
rına rağmen uzun ve yüksek frekanslı uyarı-
larda sinaptik aşırımı kesintisiz olarak nasıl 
sürdürebilmektedirler? Klasik endositoz yolu 
ile yeni vezikülün tekrar salıverilebilir hale 
gelmesinin 40-90 s (17, 18) sürdüğü düşü-
nülürse uzun uyarılarda veziküllerin tükenme-
sini engelleyen mekanizma/lar nedir? Sinaps 

gelişimi sırasında sinaptik etkinlik kesintisiz 
olarak ne kadar sürdürülebilir? Bu soruları 
yanıtlamak amacıyla, erişkin ve immatür 
hipokampal nöron kültürleri, tüm veziküllerin 
birçok defa döngü yapacağı süre kadar 
uyarıldılar. Erişkin ve immatür sinapsların 
yüksek frekanslı elektrik alan stimülasyonu 
(EAS, 30 Hz), hiperosmolar (+500 mOsm 
sükroz) veya yüksek potasyum (90 mM) ile 
uyarılması hızla ekzositozu azalttı ve sinaptik 
çıkış (output) sabit bir plato düzeyine erişti 
ancak her iki grupta da hiçbir zaman sinaptik 
aktivite tamamiyle tükenmedi (Şekil 3). 
 
Elektron mikroskopi çalışmalarında sinapslar 
10 dakika boyunca 90 K+ ile uyarıldıkları 
zaman toplam vezikül sayısının minimal 
derecede azaldığı görüldü. Böylesine güçlü 
ve uzun süreli bir stimülasyon ile hem erişkin 
hem de immatür sinapsların vezikül ekzosi-
tozunu devam ettirebilmeleri hızlı bir endo-
sitoz yolunun çalıştığını gösterdi. Bu yolun 
hızının ölçülmesi için FM2-10 boyası ile 
sinapslar 5 dakikalık 90 K+ uyarısının son 10 
saniyesi boyunca dolduruldular. Yeniden 
hazır olan veya başka bir değişle boya dolu 
ve ikinci kere ekzositoz yapan veziküller ilk 
olarak 5. saniyede saptandı.  
 
Endositoz hızının daha hassas olarak ölçüle-
bilmesi için, eş zamanlı olarak aynı nöronda 
FM boyanın boşalma kinetiği ile elektrofiz-
yolojik olarak kayıt edilen sinaptik depresyon 
eğrileri karşılaştırıldı (Şekil 4). Erişkin ve 
immatür sinapslar 30 s süren sükroz veya 30 
Hz’lik EAS ile uyarıldı. İki eğrinin ayrıldığı 
nokta kullanılarak hızlı endositozun süresinin 
1-3 san olduğunu hesaplandı. Sinaptik geli-
şim farklı dönemlerinde EAS ile uyarılmada, 
hızın belirgin olarak değişmediği ancak sük-
roz uyarısının 30 Hz EAS’a göre hızlı endo-
sitozu daha çok uyardığı ve endositoz hızının 
sinaps olgunlaştıkça hızlandığı saptandı. 
 
Endositoz hızının uyarı tipine göre değişmesi, 
uyarı frekansı ile olabilecek ilişkisini araştır-
mamıza neden oldu. Bu amaçla aynı deney-
ler 10 Hz lik uyarılar ile tekrarlandığında 
endositoz belirgin bir şekilde yavaşladı ve iki 
eğrinin yaklaşık 20 s  sonra ayrıldığı  görüldü. 
 



 

 56

 
 
Şekil 3. Erişkin ve immatür sinapslarda uzun süreli stimülasyon ile indüklenen sinaptik depresyon kinetikleri. Sol 
paneldeki veriler hiperosmolar sükroz (yukarı) ve yüksek potasyum (aşağı) ile sağ paneldeki veriler ise 30 Hz, 30 s’lik 
elektriksel alan stimülasyonu ile elde edilmiştir.  
 
Daha ayrıntılı olarak endositoz hızının ölçül-
mesi ve uyarı frekansı ile ilişkisinin saptana-
bilmesi amacı ile sadece elektrofizyolojik ola-
rak hesaplama yapmayı sağlayan bir yöntem 
geliştirildi. Vakuoler tip proton pompasının 
farmakolojik olarak folimycin ile inhibisyonun-
dan sonra, her salıverilen vezikül sadece bir 
kez postsinaptik (elektriksel) yanıt oluştu-
rabilir. Bu nedenle, endositoz ile geri gelen ve 
ikinci kere salıverilen vezikül nörotransmiter 
içermiyecektir. Çeşitli frekanslarda uyarılarak 
elde edilen sinaptik depresyon eğrilerinin, 
pompanın sağlam olduğu kontollerden elde 
edilen eğriler ile karşılaştırılması endositoz 
oranını ve farkın başladığı an ise endositoz 
hızını gösterir. Uyarı frekansı azaldıkça (30, 
10, 1 ve 0.1 Hz) iki eğrinin birbirlerinden ayrıl-
ma noktası belirgin bir şekilde frekansa ba-
ğımlı olarak uzadı. 
 
Bu çalışma sırasında folimycin’in spontan 
aktivitenin frekansını kısa süre içinde yaklaşık 
6 kat azalttığı bulundu. Buna karşın folimycin 
gerek spontan eksitatör postsinaptik akımla-
rın (EPSA) gerekse uyarılmış aktivitenin amp-
litüdlerini belirgin olarak azaltmadı (Şekil 5). 
Spontan EPSA’ların frekanslarının azalması 
ve amplitüdlerinin anlamlı olarak değişme-
mesi spontan salıverilme ile nörotransmiter 
dolu vekiküllerin tükenmesi ile açıklanabilir. 
Folimycin varlığında ve yokluğunda  elde  edi- 
len FM boya boşalma kinetiklerinin tama-
miyle aynı olması folimycin’in presinaptik salı- 

 
verilme mekanizmalarını etkilemediğini göste-
rir. Klasik ve şu an kabul edilen görüşe göre 
spontan olarak salıverilen veziküller SH 
havuzdan kaynaklanırlar ancak bu durumda 
spontan EPSA frekansında 6 kat azalma 
meydana getiren folimycin etkisinin, SH 
havuzun veziküllerinde ileri derecede azalma 
yaratması ve uyarılmış salıverilme amplitü-
dünde belirgin bir düşüş yapması beklenirdi. 
Bu beklenmedik farkın nedenini açıklamak 
için spontan vezikül döngüsünü görüntüleme 
yöntemleri kullanarak ayrıntılı olarak ince-
ledik. 
 
İlk olarak spontan aktiviteyi kesin olarak 
görüntüleyip karakterize etmek için farklı 
boyama yöntemleri ile bulgular karşılaştırıldı. 
Presinaptik terminallerde spontan vezikül 
döngüsünü görüntülemek için AM1-44 flore-
san boyası ve işaretli synaptotagmin-1 anti-
korları kullanıldı. Kültürler, spontan aksiyon 
potansiyeli oluşumu sonucu meydana gelen 
vezikül döngüsünü engellemek için, TTX var-
lığında 15 dakika boyunca sinapsları seçici 
olarak işaretleyen boya ve antikorlar ile inkü-
be edildi. İki farklı yöntemle spontan aktivite 
gösteren sinapslar görüntülendi (Şekil 6). 
 
Boyama protokolleri sırasında sinapslarda 
meydana gelebilecek kalıcı bir hasar sonucu 
sinapslar non-spesifik olarak boya  
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Şekil 4. Elektriksel ve FM boya kaybı eğrilerinin karşılaştırılması. Kesikli çizgiler elektriksel verileri, düz çizgiler ise FM 
sinyalini göstermektedir. 
  
 
veya antikorlar ile işaretlenebilirler. Bu ola-
sılığı elimine etmek için spontan aktivite ile 
dolan sinapslar iki kademede işaretlendi. 
Birinci aşamada kültürler herhangi bir stimu-
lus olmadan sinaptotagmin-1 (Syt-1) antikor-
ları ile 15 dakika inkübe edildi. Bu antikor 
yıkanarak ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra 
Sty-1’e karşı geliştirilmiş ve kırmızı floresan 
proteinle işaretli bir antikor ile 15 dakika daha 
inkübe edildi. En sonunda 2. antikor da 
yıkanarak uzaklaştırıldı ve kültür fikse edildi. 
Spontan aktivite ile sinapsların bu iki aşamalı 
boyama protokolü ile de boyandığı saptandı.  
 
Spontan olarak döngüye uğrayan veziküller, 
daha sonra hangi vezikül havuz/larına karışır-
lar? Bu amaçla sinapslar önce spontan sonra 
maksimal olarak FM2-10 ile dolduruldular. 
Her doldurma işleminden sonra 90 K+ veya 
10 Hz, 90 s uyarıları ile boşaltılarak ekzositoz 
kinetikleri ortaya çıkarıldı (Şekil 7). Bu kine-
tikler spontan endositoza uğrayan veziküllerin 
seçici olarak daha yavaş salıverildiklerini ve 
rezerv havuza yöneldiklerini gösterdi. 
 
Spontan doldurma protokolü toplam havuzun 
ancak %25’ini doldurabildi. Spontan endosi-
tozun rezerv havuzu seçmesinde bu kısmen 
doluşun etkisinin araştırılması için sinapslar 
30 Hz, 2 s elektriksel olarak uyarılarak yak-
laşık %25 oranında FM  boya ile   dolduruldu.  

 
Aynı miktarda doldurulmuş olmalarına karşın 
aktivite ile dolan bu sinapsların kinetiği mak-
simal dolanlar ile aynı bulundu. 
 
Spontan olarak dolan vezikül havuzunun 
büyüklüğünün saptanması amacıyla, kültürler 
FM boya ve TTX varlığında değişen sürelerde 
inkübe edildi. Artan sürelerde beklenerek 
yavaş ve spontan dönüşen vezikül havuzu-
nun tamamının doldurulması amaçlandı. 
Sürenin kısaltılması dolma miktarını azalttı 
ancak sürenin 15 dakikanın üzerinde ve hatta 
45 dakikada bile dolma miktarını değiştir-
mediği bulundu (Şekil 8). Kalsiyumun spontan 
endositoza uğrayan vezikül havuzuna etkisini 
incelemek için hücredışı Ca2+ 8 mM’a çıkar-
tıldığında spontan boya ile dolma hızının arttı-
ğı saptandı (Şekil 8). 
 
Aktivite ile doldurulan sinapslarda yeterince 
beklendiğinde (10 dk) boya ile dolan veziküler 
SH ve rezerv havuzlar arasında eşit dağılırlar. 
Spontan aktivite ile 45 dk sonra bile toplam 
vezikül havuzunun ancak %25’inin dolabilme-
sinin nedeni araştırıldı. Bu durum spontan 
aktiviteye katılan veziküllerin seçici olarak 
rezerv havuzdan gelip ekzositoz yapmaları ve 
sonra endositoz ile tekrar rezerv havuza 
gitmeleri ile açıklanabilir. Bu hipotezi test et-
mek için spontan  veya   aktivite   ile  dolduru- 
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Şekil 5. Folimycin’in spontan ve uyarılmış aktivite üzerine etkileri. 
 
lan sinapsların spontan olarak boya kaybet-
me kinetikleri karşılaştırıldı (Şekil 9). Spontan 
olarak dolan veziküllerin aktivite ile dolan-
lardan daha hızlı ekzositoza uğradıkları 
bulundu. Spontan ve uyarılmış olarak dol-
durulan sinapsların morfolojik olarak farklı 
olup olmadıkları elektron mikroskopisi ile 
incelendi. “Horseradish” peroksidaz ile işa-
retlenen veziküllerin her iki grupta da ben-zer 
olduğu görüldü. 
 
Spontan vezikül döngüsünü moleküler dü-
zeyde incelemek için SNARE molekülü olan 
sinaptobrevinin rolü incelendi. SNARE’ler, 
sinaptobrevin, SNAP-25 ve sintaksin, Ca2+ 
bağımlı hızlı ekzositozun  gerçekleşmesi  için 

 
şart olan temel moleküllerdir (19). Sinaptobre-
vinin-2 (beyine spesifik izoform) geni silinmiş 
fare embriyolarından hazırlanan kültürler kul-
lanıldı. Yabanıl (wild type) tip farelerde, spon-
tan veya aktivite ile doldurulan sinapslardan 
yapılan kayıtlarda spontan veya 90 K+ ile 
indüklenmiş ekzositoz kinetiklerinin sıçan 
kültürlerinden elde edilenler ile aynı olduğu 
bulundu. Buna karşın sinaptobrevin-2 geni 
silinmiş (sib2-/-) farelerden hazırlanan kültür-
lerde aktivite ile doldurulan sinapslar ile spon-
tan dolanların, spontan veya 90 K+ ile indük-
lenmiş ekzositoz kinetikleri tamamen üst üste 
geldi (Şekil 10). 

 

 
Şekil 6. Hipokampal kültürlerde spontan veziküler aktivite.  
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Şekil 7. Spontan veya aktivite ile doldurulan sinapsların 
uyarı ile FM boya kaybetme kinetikleri. 
 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu deneylerde yüksek osmolarite, yüksek K+ 
ve hızlı elektriksel aktivite gibi uzun süren ve 
şiddetli uyarılarda sinaptik aşırımın anlamlı bir 
kısmının hızlı vezikül döngüsü ile sağlandığı 
gösterilmiştir. Yüksek K+ ile indüklenen sinap-
tik depresyonun plato fazının 10 s’lik kısmın-
da salıverilen veziküllerin % 30’dan fazlasının 
5 s sonra tekrar salıverilmek üzere endositoz 
ile geri geldiği hesaplandı. Bu yaklaşık değer 
yavaş endositozdan en az 10 kat daha hızlıy-
dı. Görüntüleme ve elektrofizyolojik analizin 
eşzamanlı olarak kullanılması ile elde edilen 
ölçümlerde hızlı vezikül döngüsünün hızının 1 
ile 3 s arasında olduğu bulundu. Vezikül yeni-
lenme mekanizmasının sinaps gelişiminin er-
ken dönemlerinden başlayarak yaklaşık aynı 
derecede aktif olduğu saptandı. 
 
Sükroz (hiperosmololarite, 20) veya 30 Hz 
gibi şiddetli uyarılar hızla SH havuza ait vezi-
külleri tüketirler ve eksilenlerin yerine yenileri 
kısmen rezerv havuzdan ve bu çalışmada da 
görüldüğü gibi hızlı vezikül döngüsü ile, bü-
yük olasılıkla da “kiss and run” yolu ile gelir-
ler. Ancak 10 Hz deneylerinde 30 Hz’e göre 
FM boya ve elektriksel yanıt eğrilerinin 10’lar-
ca saniye daha geç ayrılması ve 10 Hz ile 
elde edilen FM kinetiklerinin daha yavaş ve 
monofazik karakterli olması, uyarı hızının 
azaldığı  bu  gibi  durumlarda rezerv havuzun  
 

 
 
 
 
Şekil 8. Sinapsların farklı protokoller ile FM boya ile 
doldurulma oranları.  
 
 
ve klasik endositoz yolunun katkılarının daha 
ön plana çıktığını göstermektedir. 
 
Elektrofizyolojik verileri ve görüntülemeyi eş-
leştirerek yapılan ölçümlere alternatif olarak 
sadece elektriksel yanıtlar üzerinden analiz 
yapabilmek için normal vezikül döngüsünü 
etkilemeden, veziküllerin sadece bir kere 
nörotransmiter salıvermesin olayına katılma-
ları sağlandı. Bu amaçla folimycin ile vezikü-
ler H+ pompasının inhibe edildiği deneylerde 
yüksek frekanslardan düşük frekanslara inil-
dikçe vezikül döngü hızının yavaşladığı sap-
tandı. Bu bulgulara ilaveten, folimycin ile inkü-
be edilen sinir terminallerinde spontan vezikül 
döngüsüne katılan veziküllerin uyarılma ile 
mobilize olan veziküllere göre daha çok etki-
lendikleri gözlendi. Folimycin’in spontan akti-
viteyi belirgin olarak azaltmasının yanında SH 
havuzda duran vezikülleri etkilememesi, 
spontan salıverilen veziküllerin SH havuzdan 
kaynaklandıkları hipotezi ile ters düşmektedir 
(5). Özetle bu konuda yapılan çalışmalarda 1) 
spontan aktiviteye katılan veziküllerin hem 
endositoz hem de ekzositozda yavaş (rezerv) 
havuzu tercih ettikleri, 2) SH havuzdaki vezi-
küller ile karışmadıkları, 3) spontan döngü-
gösteren veziküllerin oluşturduğu havuzun 
boyutunun kısıtlı olduğu, 4) Sinaptobrevinin 
yokluğunda spontan ve uyarılmış aktivite ile 
mobilize olan veziküllerin benzer davrandık-
ları bulundu. Bu bulgular, spontan vezikül 
ekzositozunda  SH  havuzunun  hiç katkısı ol- 
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Şekil 9. Spontan veya aktivite ile doldurulan sinapsların spontan FM boya kaybetme kinetikleri. 
 
 
 
 

 

 
 
Şekil 10. Yabanıl ve sinaptobrevin geni silinmiş fare kültürlerinde, spontan veya aktivite ile doldurulan sinapsların 
spontan FM boya kaybetme kinetikleri. 
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madığını göstermemekle birlikte santral si-
napslarda spontan aktivite için gerekli major 
yolağın SH dışı, daha yavaş ve büyük olası-
lıkla rezerv havuz olduğunu göstermektedir. 
Fiziksel olarak SH veziküllerin aktif zonda 
yerleştikleri bilinmektedir. Bu çalışmada spon-
tan aktivite gösteren veziküllerin aktif zondan 
veya aktif zon dışı bölgelerden mi salıveril-
dikleri tam olarak ayırt edilemedi. RIM1∝ gibi 
bir aktif zon proteininin “knock out”larında 
uyarılmış aktivitenin tamamiyle inhibe olduğu 
durumda spontan aktivitenin değişmediği bu-
lunmuştur (21). Ancak sinaptobrevin “knock 
out”larında ise daha çok uyarılmış aktivite 
baskılanmış olmakla birlikte spontan aktivite-
nin azalması (22), sinaptobrevinin veziküllerin 
spontan veya uyarılmış aktivitede hangi yolu 
seçeceklerinin belirlemesinde rolü olduğunu 
göstermektedir. 
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